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ВСТУП 

Актуальність теми.  У Кримінальному кодексі України 2001 року (далі КК, КК 

України) фактична помилка належним чином не регламентована. Нормативні 

положення КК, що регулюють чи можуть регулювати ситуації, які включають 

фактичну помилку, не відзначаються системністю. В цьому плані основне джерело 

вітчизняного кримінального права потребує вдосконалення.  

За відсутності необхідних нормативних орієнтирів серйозні проблеми щодо 

врахування фактичної помилки виникають і у правозастосовній практиці України.  

Наявні  узагальнені правозастосовні орієнтири не завжди послідовні, тому підходи 

щодо вирішення однотипних ситуацій досить часто різняться між собою. Значна 

частина ситуацій, що включають фактичну помилку, взагалі таких орієнтирів не має. 

Відтак у судовій та слідчій практиці України поширені випадки, коли фактична 

помилка враховується неправильно, а часом – і зовсім не враховується, хоча таке 

врахування, перш за все  з точки зору забезпечення точності кримінально-правової 

кваліфікації, необхідне. 

Проблеми фактичної помилки були і залишаються предметом дослідження в 

науці кримінального права. Окремі з них досліджувалися у працях, написаних у 

ХІХ-ХХ століттях, – такими, зокрема, вченими, як  Є.В. Ворошилін, Ф.Г. Гілязєв, 

І.З. Гелллєр, А.А. Герцензон, П.С. Дагель, В.Ф. Кириченко, Д.П. Котов, Г.А. Кригер, 

В.В. Назаров, А.А. Піонтковський, М.С. Таганцев, А.Н. Трайнін, Б.С. Утевский, 

В.А. Якушин. 

Фактична помилка у кримінальному праві розглядається також у роботах 

деяких сучасних вітчизняних науковців. Тут варто назвати Ю.В. Бауліна, 

Р.В. Верешу, Л.М. Кривоченко, М.І. Коржанського, П.С. Матишевського, Б. Мелиха. 

Крім того, у 2000 р. Ю.А. Вапсва захистив кандидатську дисертацію на тему 

«Помилка в змісті суб’єктивної сторони складу злочину», а у 2015 р. О.Д. Комаров –  

на тему «Фактична помилка в кримінальному праві та її значення для кримінальної 

відповідальності». Серед сучасних зарубіжних дослідників фактичної помилки 

можна виокремити З.Г. Алієва, М.О. Бабія, Т.І. Безрукову, О.Ю. Прохорова, 

О.І. Рарога, І.М. Тяжкову, М.Б. Фаткулліну.  
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Однак, незважаючи на наявність значної кількості наукових праць щодо 

фактичної помилки, окремі теоретичні аспекти фактичної помилки залишаються 

дискусійними, інші ж  розглянуті неповно.  

Таким чином, наявні проблеми фактичної помилки у  кримінальному праві 

потребують подальшого комплексного дослідження, в якому теоретичні підходи до 

їх вирішення супроводжувалися б конкретними пропозиціями щодо вдосконалення 

законодавства про кримінальну відповідальність в частині регламентації фактичної 

помилки та поліпшення правозастосовної практики. 

Вказані вище обставини обумовили вибір теми та напрям дисертаційного 

дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертаційної роботи затверджена Вченою радою юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 20.12.2013 р. 

(протокол № 4). Дисертація є складовою плану наукової роботи кафедри 

кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Проблеми боротьби зі 

злочинністю: кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі 

аспекти» на 2010-2015 рр. Обрана тема дисертаційного дослідження відповідає 

плановій темі науково-дослідних робіт юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Доктрина права в правовій 

системі України: теоретичні і практичні аспекти» (тема №11 БФ 042-01, державний 

реєстраційний номер 111U008337).  

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є визначення 

основних теоретичних та практичних проблем фактичної помилки у кримінальному 

праві, вироблення та реалізація системного підходу у спробах їх вирішення, а також 

формулювання на цій основі науково обґрунтованих пропозицій щодо 

вдосконалення нормативної регламентації фактичної помилки у КК України та 

рекомендацій щодо поліпшення правозастосовної практики. 

У зв’язку з цим робота зорієнтована на вирішення таких основних задач: 

1) визначити ознаки (характеристики) фактичної помилки у кримінальному 
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праві, сформулювати її основний кримінально-правовий зміст; 

2) з’ясувати співвідношення фактичної помилки з деякими суміжними чи 

пов’язаними з нею  кримінально-правовими явищами; 

3) здійснити систематизацію фактичних помилок за найбільш значущими 

критеріями; 

4) дослідити особливості регламентації фактичної помилки за кримінальним 

правом окремих іноземних держав, виокремити типові моделі такої регламентації; 

5) встановити особливості регламентації фактичної помилки в КК України, 

визначити основні її вади; 

6) запропонувати оптимальну модель регламентації фактичної помилки у 

кримінальному праві України, сформулювати конкретні пропозиції щодо внесення 

відповідних змін до КК; 

7) виявити основні тенденції врахування фактичної помилки в правозастосовній 

практиці України, розглянути її вплив на кримінально-правову кваліфікацію та 

обрання заходів кримінально-правового характеру щодо окремих ситуацій, надати 

рекомендації щодо поліпшення правозастосовної практики. 

Об’єктом дослідження є окремі норми КК України та кримінальних кодексів 

деяких іноземних держав щодо регламентації фактичної помилки, навчальна та 

наукова література з обраної теми, матеріали правозастосовної практики.  

Предмет дослідження – основні теоретичні та практичні аспекти фактичної 

помилки у кримінальному праві. 

Методи дослідження. У роботі використовувались основні загальнонаукові та 

спеціальні методи пізнання. Так, формально-логічний метод застосовувався для 

встановлення змісту окремих понять та формулювань, які вживаються при 

характеристиці фактичної помилки (підрозділи 1.1, 2.1.); системно-структурний  

метод – для дослідження співвідношення фактичної помилки з іншими 

кримінально-правовими явищами, а також систематизації фактичних помилок  

(підрозділи 1.3, 2.2); порівняльно-правовий метод – для виявлення  особливостей  

регламентації фактичної помилки у кримінальному праві іноземних держав 

(підрозділ 2.1); методи спеціально-юридичного та техніко-юридичного аналізу − для 
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виявлення особливостей положень КК України та законів про кримінальну 

відповідальність іноземних держав, які регламентують окремі прояви фактичної 

помилки (підрозділи 2.1, 2.2); статистичний метод – при проведенні узагальнення 

правозастосовної практики (підрозділ 3.1.). 

Нормативно-правову основу дослідження складають Конституція України, КК 

України, Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК), положення 

кримінального права близько 50 іноземних держав. У процесі порівняльно-

правового дослідження вивчалися положення кримінального законодавства держав 

СНД, окремих держав східної гілки континентальної системи права, Центральної та 

Західної Європи, держав сім’ї загального права, сім’ї соціалістичного права, держав 

Латинської Америки, Африки та Азії. 

Теоретичною основою дисертації є праці окремих учених Російської імперії та 

СРСР, сучасних вітчизняних та зарубіжних науковців з питань кримінального права, 

загальної теорії права, філології, логіки та філософії, які прямо чи опосередковано 

стосуються фактичної помилки.  

Емпіричну базу роботи складають матеріали 162 кримінальних справ 

(проваджень). В дисертації також проаналізовані положення окремих постанов 

Пленуму Верховного Суду України, деяких постанов пленумів верховних судів 

окремих держав, що утворились на пострадянському просторі. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що на підставі 

комплексного дослідження теоретичних, нормативних та правозастосовних проблем 

фактичної помилки у кримінальному праві, сформульовано і обґрунтовано деякі  

нові теоретичні положення, уточнено зміст окремих понять та характеристик, які 

стосуються досліджуваного кримінально-правового явища, запропоновано шляхи 

вдосконалення регламентації фактичної помилки у КК України та надані 

рекомендації щодо її врахування у вітчизняній правозастосовній практиці. 

 На захист, зокрема, виносяться такі положення, висновки та пропозиції:  

вперше: 

- визначені і системно поєднані між собою філологічні, логічні, філософські, 

загальноправові та галузеві характеристики фактичної помилки у кримінальному 
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праві; в цьому плані фактична помилка розглядається як складова кримінально-

правової ситуації, в межах якої: а) особа вчинює діяння, яким завдається шкода 

об’єкту кримінально-правової охорони; б) при його вчиненні окремі обставини 

об’єктивного характеру оцінені (оцінюються) особою неправильно; в) ці обставини 

мають кримінально-правове значення; г) неправильна оцінка – як результат або як 

процес і результат – є компонентом суб’єктивної сторони діяння, тому вона не може 

виникнути після його вчинення. З урахуванням зазначеного запропоновано 

авторське визначення поняття фактичної помилки у кримінальному праві як  

неправильної оцінки особою під час вчинення діяння, яким завдається шкода 

об’єкту кримінально-правової охорони, фактичних обставин об’єктивного 

характеру, що мають кримінально-правове значення; 

- в межах систематизації фактичних помилок, що усувають злочинність діяння, 

виокремлено ті, що виключають вину, та ті, що виключають кримінальну 

протиправність; до останніх, зокрема, може бути віднесена фактична помилка, що  

виключає відповідальність за умисне спричинення шкоди, а відповідальність за 

скоєння необережного злочину виключається через недосягнення особою віку, з 

якого може наставати кримінальна відповідальність за такий злочин (наприклад, при 

заподіянні середньої тяжкості тілесного ушкодження);  

- доведено, що поєднання кількох характеристик в одній фактичній помилці  

може впливати на її кримінально-правові наслідки по різному: в одних випадках 

воно може справляти так званий кумулятивний ефект – коли правовий наслідок 

помилки залежить  саме від поєднання відповідних її характеристик (наприклад, 

позитивна вибачлива фактична помилка у  ситуації уявної оборони); в інших 

випадках для визначення правового наслідку пріоритетною має визнаватись одна з 

характеристик фактичної помилки (наприклад, негативна фактична помилка щодо 

обставини, яка обтяжує покарання); 

- виокремлено три основні моделі регламентації фактичної помилки в 

кримінальному праві іноземних держав: 1) та, що передбачає лише загальні норми; 

2) та, що передбачає лише спеціальні норми; 3) та, що поєднує загальні і спеціальні 

норми; 
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- обґрунтовано, що оптимальною для кримінального права України є третя з 

вказаних вище моделей; сформульована конкретна редакція загальних та окремих 

спеціальних норм щодо фактичної помилки, які, на думку дисертанта, необхідно 

включити до КК України (див. Висновки); запропоновано також відповідну 

редакцію деяких загальних правозастосовних орієнтирів щодо фактичної помилки 

(положень, що можуть бути включені до відповідних постанов Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ); 

 удосконалено: 

- орієнтири щодо визначення співвідношення фактичної помилки з юридичною 

помилкою, виною (обома її формами), казусом та відхиленням дії; 

-  підходи до врахування фактичних помилок при призначенні покарання; 

-  окремі аргументи на користь того, що в так званій ситуації dolus generalis 

наявні дві фактичні помилки, які обумовлюють різне психічне ставлення суб’єкта до 

вчинюваних ним діянь, а тому кожне з цих діянь потребує окремої кримінально-

правової оцінки; 

набуло подальшого розвитку: 

- послідовне використання критеріїв для багатоступеневої систематизації 

фактичних помилок; 

- доктринальні підходи до визначення тих положень різних інститутів 

кримінального права, які можуть бути нормативними орієнтирами для оцінки 

ситуацій, що включають фактичну помилку; 

- визначення прийнятних і хибних варіантів кримінально-правової оцінки 

ситуації, яка включає фактичну помилку щодо наявності співучасті. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що викладені в 

роботі висновки та пропозиції можуть бути використані:  

- у науково-дослідницькій діяльності – для подальшого вивчення питань, 

пов’язаних з фактичною помилкою у кримінальному праві; 

- у законотворчості – для вдосконалення регламентації фактичної помилки в 

КК України (Лист Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності № 04-18/12-831 від 19.04.2016 р., див. 
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Додаток А);   

- у правозастосовній діяльності – при прийнятті постанов Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (Акт 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

щодо впровадження результатів дисертаційного дослідження № 223-1123/0/4-16 від 

15.04.2016 р., див. Додаток Б); 

- у навчальному процесі – для підготовки підручників, навчальних та навчально-

методичних посібників, а також при викладанні навчальної дисципліни 

«Кримінальне право» (Акт впровадження наукових розробок у навчальний процес 

на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка від 18 лютого 2016 р., див. Додаток В). 

Особистий внесок здобувача. В опублікованій у співавторстві з К.П. Задоєю 

статті «Фактичні помилки співучасника щодо обставин вчинюваного злочину та 

суб'єкта злочину щодо обставин, які кореспондують з ознаками співучасті: вплив на 

кримінально-правову кваліфікацію» (Право і громадянське суспільство. – 2015. – 

№1. – С. 116 – 141) особистий внесок здобувача полягає у теоретичній 

характеристиці фактичної помилки, визначенні її поняття, в обґрунтуванні підходу, 

відповідно до якого не лише вибачлива, а і невибачлива фактична помилка має 

усувати ставлення у вину спеціальних ознак потерпілої особи, якщо вони 

передбачені в межах відповідного складу злочину. 

Апробація результатів дисертації. Дисертація доповідалась та обговорювалась 

на засіданнях кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, схвалена і 

рекомендована до захисту 18.02.2016 р. (протокол № 8). Деякі положення 

дисертаційної роботи були оприлюднені на міжнародній науково-практичній 

конференції студентів, магістрів, аспірантів, докторантів та молодих вчених 

«Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 24 квітня 2013р.), 

міжнародній науково-практичній конференції «Вітчизняна юридична наука в 

умовах сучасності» (м. Харків, 11-12 травня 2013 р.), міжнародній науковій 

конференції студентів та аспірантів  «Четверті харківські кримінально-правові 
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читання» (м. Харків, 16-17 травня 2014 р.), міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 22 травня 

2015 р.) та на VI міжвузівській науково-теоретичній конференції «Актуальні 

проблеми кримінального права (пам'яті професора П.П. Михайленка)» (Київ, 20 

листопада 2015 р.). 

Публікації. Основні результати дослідження відображені у дванадцяти 

публікаціях, з яких сім статей, опублікованих у наукових фахових виданнях (з них 

одна стаття у виданні іноземної держави, яке включено до міжнародних 

наукометричних баз), та п’ять тез наукових доповідей на міжнародних наукових та 

науково-практичних конференціях. 

 Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які 

вміщують сім підрозділів, загальних висновків, списку використаних джерел  та 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 321 сторінку, із яких основний текст 

– 203 сторінки, список використаних джерел – 30 сторінку (314 найменувань) та 

текст додатків − 88 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТИЧНОЇ ПОМИЛКИ 

1.1. Основні підходи до розуміння фактичної помилки як окремого явища в 

науці кримінального права 

Традиційно в теорії кримінального права в межах інституту вини розглядають 

положення про фактичну та юридичну помилки. Наше дослідження буде 

зосереджене на фактичній помилці. В межах цього підрозділу будуть вивчатись 

характеристики фактичної помилки, що надаються в доктрині кримінального права. 

Цікаво, однак в зарубіжних кримінально-правових джерелах часто теоретичній 

характеристиці фактичної помилки увага вазагалі не приділяється (тут робиться 

акцент на конкретних проявах помилки) [279, c. 265-267; 299, c. 258-259; 300, c. 683-

758; 312; 313, c. 27-32]. Натомість у вітчизняній доктрині це питання має важливе 

значення. 

Оскільки поняття помилки не є суто кримінально-правовим, а, навпаки, воно 

використовується в різних науках, розкрити юридичну природу фактичної помилки 

у кримінальному праві неможливо відірвано від аналізу інших його (поняття) 

значень. Для з’ясування сутності фактичної помилки пропонуємо розглянути 

філологічний, логічний, філософський, загальноправовий і, насамкінець, 

кримінально-правовий аспекти поняття помилки, і на їх підставі виокремимо 

загальнотеоретичні і власне кримінально-правові характеристики досліджуваного 

явища. 

Щодо філологічного аспекту слова «помилка», то у Великому тлумачному 

словнику сучасної української мови помилка розуміється як  неправильність у 

вчинках, діях і т. ін.; неправильна думка, хибне уявлення про когось, щось; 

некоректність результату якихось дій; дія, яка призводить до некоректного 

результату [32, c. 854-855]. В Універсальному словнику української мови помилка 

визначається, як неправильність у вчинках, міркуваннях [178, с. 596]. 

У Тлумачному словнику російської мови під помилкою розуміють 

неправильність в діях, думках [242, c. 419]
1
. В.І. Даль пояснював, що помилка – це 

хиба, неправильність, невірність, промах, огріх, обмовка, або непорозуміння, 

                                                           
1
 Тут і надалі, якщо не зазначено інше, переклад з іноземних мов мій – А.А. 
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погане, помилкове розпорядження чи вчинок; неумисний проступок, чи невільне, 

ненавмисне перекручування чого-небудь [257, c. 451]. В іншому тлумачному 

словнику російської мови помилка розглядається як: 1) неправильність в якій-

небудь роботі, розрахунках, написанні; 2) неправильна дія, помилковий вчинок [22, 

c. 722]. 

З аналізу розглянутих словникових статей випливає висновок, що з 

філологічної точки зору помилка:  

1) пов’язується з певною неправильністю (некоректністю). Так, при розкритті 

змісту помилки використовуються, зокрема, такі словосполучення - неправильність 

в діях, вчинках, неправильність в думках, міркуваннях тощо; 

2) як правило, визначається за допомогою слів, що означають певний рівень 

осмислення цієї неправильності (про це свідчить вживання таких понять – «думка», 

«міркування», «непорозуміння» і т.д.); 

3) може полягати у відповідній думці (судженні) чи дії; 

4) має ненавмисний характер допущення. 

Відразу спробуємо «поширити» ці ознаки на помилку у кримінальному праві. 

Зауважимо, що у подальшому використовуватиметься саме це словосполучення –  

«помилка у кримінальному праві». В принципі воно є некоректним і не відображає 

специфіку традиційно позначуваного ним явища, адже така помилка виникає і має 

місце не у кримінальному праві як галузі права чи науки, а в конкретних життєвих 

ситуаціях. Усвідомлюючи умовність такої термінології, орієнтуватимемось на неї, 

оскільки вона є усталеною в доктрині кримінального права. 

Перша «філологічна» характеристика, безумовно, поширюється і на фактичну 

помилку у кримінальному праві, оскільки вона теж відображає певну 

неправильність. Друга характеристика більш повно розкривається у філософському 

аспекті. «Проблемною» видається третя характеристика. Так, у філології помилка 

поширюється як на думки (міркування), так і на дії. Як видається, за своїм змістом 

фактична помилка у кримінальному праві охоплює лише те, що відбувається у 

свідомості особи і не може охопити собою діяння, що вчиняється під впливом такої 

помилки. Отже, помилка поширюється лише на сферу свідомості людини і «не 
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виходить» за її межі. Разом з цим, питання про фактичну помилку не постає без 

взаємодії неправильного розуміння певних фактичних обставин з конкретним 

діянням, яке потребує кримінально-правової оцінки (детальніше – далі). Таким 

чином, «трансформуючись» у кримінально-правову характеристику фактичної 

помилки у кримінальному праві, зміст загальнотеоретичної характеристики помилки 

звужується, обмежуючись лише неправильністю в думках. 

Ще один важливий аспект, що закладений у філологічному аспекті помилки, – 

це ненавмисний характер її допущення. Розглядаючи цю ознаку в контексті 

фактичної помилки, треба відокремлювати ненавмисність від усвідомленого 

характеру сприйняття певної неправильності за фактичної помилки. Ненавмисний 

характер допущення помилки означає, що спотворення інформації, яка лягла в 

основу помилки, здійснюється суб’єктом неспеціально. Він переконаний, що 

відображає дійсність адекватно, хоча насправді це не так.  

З точки зору логіки помилка міститься в судженнях та умовиводах. 

Помилковим судженням називається таке, яке не відповідає дійсному об’єкту 

пізнання, хоча воно і вважається таким, що відповідає дійсності [28, c. 531]. Логіка 

вказує, що для того, щоб одержати істинні знання за допомогою міркувань, треба, 

по-перше, мати істинні засновки, а по-друге, правильно їх поєднувати, міркувати за 

законами логіки. При використанні хибних засновків припускаються фактичних 

помилок, а при порушенні законів логіки, правил побудови міркувань роблять 

логічні помилки [258, с. 13-14]. Таким чином, за «джерелами» їх виникнення логіка 

виокремлює два види помилок – фактичні і логічні. Якщо логічна помилка 

обумовлюється порушенням правил логіки, то фактична помилка – незнанням 

предмету, фактичних обставин справи [100, c. 262]. 

Як видається, помилка у кримінальному праві також має два «джерела». Вона 

теж може бути наслідком не лише відсутності достовірних даних про предмет, якого 

помилка стосується, але і порушень певних логічних зв’язків між даними, що 

характеризують предмет, і висновками особи щодо нього. Останнє має місце, 

зокрема, тоді, коли особа сприймає істинну інформацію, але допускає помилку під 

час її тлумачення. 
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У філософії поняття помилки, як правило, не розглядається, оскільки воно не 

є її категорією. У зв’язку з цим пропонуємо звернутись до поняття «істина», яке (в 

одному з його значень) є протилежним за змістом до поняття помилки [216, c. 396]. 

Щодо змісту категорії істини у філософії, то часто у наукових джерелах 

зазначається, що гносеологічне поняття істини фіксує відповідність між змістом 

суджень і реальністю [277, c. 253; 27, с. 473]. За іншим підходом змістом істини є 

оціночна характеристика знання в контексті його співвідношення з предметною 

сферою, з одного боку, і зі сферою процесуального мислення – з другого. Тут 

розглядаються дві концепції істини, яка згідно з першою з них розглядається як 

відповідність знання об’єктивній дійсності, а з другою – як відповідність знання 

іманентним властивостям ідеальної сфери [208, c. 287-288]. В іншому 

філософському словнику зазначено, що в істині реальність завжди пов’язана з 

раціональністю, розумом [245, с. 145]. 

Отже, усі розглянуті підходи відтворюють класичну концепцію (концепцію 

відповідності) істини. Щодо змісту істини, то варто звернути увагу на наступне: 

1) істина відображає відповідність між думкою (судженням, знанням, розумом, 

раціональністю тощо) та дійсністю; 

2) істина є результатом конкретних операцій мислення. Крім того, в одному з 

роз’яснень змісту істини вказується на оціночну характеристику знання щодо 

певних обставин (виділено мною – А.А.).  

Оскільки, як було з’ясовано вище, поняття помилки може розглядатись як таке, 

що протилежне за значенням до поняття істини, робимо висновок, що зроблені 

узагальнення щодо філософського розуміння істини можна «перенести» на помилку.  

Отже, помилка відображає невідповідність думок (суджень, знань) об’єктивній 

дійсності. До того ж, помилка так само має розглядатись як результат певних 

операцій мислення. Саме з такими характеристиками, як видається, пов’язані 

гносеологічні корені фактичної помилки у кримінальному праві, під якими 

розуміють особливості процесу пізнання, що породжують і  зумовлюють наявність 

помилок на тому чи іншому рівні пізнання дійсності [199, c. 6]. 
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Взагалі у філософській літературі у структурі пізнавального процесу виділяють 

чуттєвий і раціональний рівні пізнання. Щодо чуттєвого рівня, то його формами є: 

відчуття, сприйняття, уявлення, а раціонального – поняття, судження і умовивід. 

Раціональний рівень надає можливість об’єктивації індивідуальних знань, їх 

узагальнення тощо [250, c. 431]. 

У теорії кримінального права відсутня єдність серед науковців щодо етапу 

пізнання, на якому виникає помилка у кримінальному праві. З даного приводу 

Вапсва Ю.А. зазначає, що саме при осмисленні суб’єкт інтерпретує інформацію, 

отриману із зовнішнього світу, оцінює її значимість, від чого залежить вибір особи і 

вчинювані нею кроки. Натомість викривлення можливе як на початковому етапі 

пізнання (відчуття), так і на наступних етапах (осмислення) [31, c. 66]. Прохоров 

О.Ю. також переконаний, що помилки можуть обумовлюватися дефектами як 

чуттєвого, так і раціонального рівнів пізнання, причому такі дефекти, на думку 

автора, можуть мати «змішану природу» [228, с. 23, 28]. На переконання Якушина 

В.А., помилка може виникнути на різних стадіях пізнавальної діяльності людини, 

зокрема під час відчуття, сприйняття, уявлення та інтерпретації (оцінки). Як 

зазначає науковець, викривлення відображуваного у свідомості людини 

відбувається на якихось окремих рівнях пізнання, але в поєднанні чуттєвого і 

раціонального [291, с. 36-39].  

В цілому зауваження Якушина В.А. та Вапсви Ю.А. видаються 

обґрунтованими. Викривлення дійсності насправді може мати своїм джерелом 

чуттєвий рівень пізнання, однак, якщо йдеться про помилку в кримінальному праві, 

певний рівень осмислення особою відповідних обставин, на нашу думку, все одно 

має місце. Це не обов’язково глибокий процес, однак принаймні мінімальний рівень 

узагальнення і оцінки отриманої інформації. Отже, помилка завжди є результатом 

раціонального рівня пізнання дійсності. Видається, частково про це вказував і 

Якушин В.А., зазначаючи: «… напевно, викривлення відображуваного у свідомості 

людини проявляється на окремих рівнях пізнання, однак в поєднанні чуттєвого і 

раціонального» [289, c. 36]. В Енциклопедичному словнику зазначається, що 

людина помиляється, коли вона неправильно тлумачить факти внутрішнього і 
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зовнішнього світу. Самі по собі відчуття чи сприйняття не обманюють людину, 

помилка криється в неправильному тлумаченні відчуттів [26, c. 88]. Вважаємо, що 

така точка зору має значення і для кримінального права.  

Таким чином, проблема рівня пізнання, на якому виникає помилка – чуттєвого 

або раціонального – «тягнеться» у кримінально-правову сферу з філософії. 

Обмежуючи своє дослідження лише фактичною помилкою, зазначимо, що, на нашу 

думку, такій помилці може передувати лише раціональний рівень пізнання або 

чуттєвий у поєднанні з раціональним.  

Гносеологічні корені помилки є визначальними для «родової» характеристики 

помилки у кримінальному праві. З цього приводу існують різні підходи 

криміналістів. Деякі з них: 1) неправильне уявлення (Матишевський П.С. [133, c. 

186], Вапсва Ю.А. [31, с. 62-63], Кириченко В.Ф. [113, c. 16], Безрукова Т.І. [15, c. 

10],, Дудоров О.О. [88, с. 211], Кучера А.В. [182]), 2) неправильна оцінка (Тяжкова 

І.М. [180, c. 350]), 3) омана (Якушин В.А. [199, с. 11], Комаров О.Д. [120, с. 8]), 4) 

знання, отримане під впливом омани (Фаткулліна М.Б. [273, с. 24]), 4) психічне 

ставлення (Алієв З.Г. [3, с. 31]).  

Одразу можна зробити висновок, що такі поняття, як «уявлення», «оцінка», 

«омана», «знання», «психічне ставлення» не є однопорядковими, тобто вони 

розглядають помилку з різних аспектів (на що вказувала І. Янишина [293, с. 53-58]). 

Одні з них пов’язують помилку з певним результатом, що містять елемент 

некоректності (наприклад, «омана», «знання»), інші – використовують поняття, що 

характеризують не лише такий результат, але і процес (наприклад, «неправильне 

уявлення», «неправильна оцінка»). 

Проаналізуємо наведені позиції щодо родового поняття помилки детальніше. 

Визначення помилки у кримінальному праві через неправильне уявлення було 

піддано критиці з боку Якушина В.А. Вчений зазначає, що тлумачити помилку як 

неправильне уявлення щодо обставин вчиненого не можна, оскільки дане 

визначення не враховує помилок раціонального рівня [291, c. 34]. Хоча Б. Мелих 

також вважає, що помилка може виникати на обох рівнях пізнання, він не 

погоджується з наведеними аргументами Якушина В.А. На його думку, поняття 
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«уявлення» необхідно розуміти ширше, не обмежуючись філософським змістом 

поняття уявлення як елементу структури пізнання [193, с. 395-396]. Разом з тим, на 

нашу думку, в позиції Б. Мелиха прослідковується завуальована суперечність. Так, 

він пропонує використовувати родове поняття «неправильне уявлення» при 

розкритті змісту помилки у кримінальному праві, але при аналізі співвідношення 

«омани» - «заблудження» і «помилки» - «хиби» (саме такими термінами оперує 

автор [193, с. 391]) застосовує такі поняття, як «знання», «думки», які, очевидно, 

відображають лише раціональний рівень пізнання. На наш погляд, в даному разі 

використання словосполучення «неправильне уявлення» не може вважатись 

прийнятним. Підтримуваний нами підхід передбачає, що помилка може бути 

результатом раціонального рівня. Натомість «традиційний» зміст поняття 

«уявлення» охоплює лише чуттєвий рівень пізнання. 

Щодо визначення помилки за допомогою поняття «знання», то, на нашу думку, 

цей підхід також повинен бути підданий критиці. Фаткулліна М.Б. у своїй праці не 

наводить аргументів на користь своєї позиції. Хоча знання може виникати лише в 

результаті раціонального рівня пізнання, як видається, воно є вужчим за зміст 

помилки. У філології поняттям «знання» охоплюють 1) обізнаність в чому-небудь, 

наявність відомостей про кого-, що-небудь; 2) сукупність відомостей з якої-небудь 

галузі, набутих в процесі навчання, дослідження і т. ін.; 3) пізнання дійсності в 

окремих її проявах і в цілому [32, с. 469]. У філософії знання розглядають як 

селективну, впорядковану, певним чином (методом) отриману, відповідно до яких-

небудь критеріїв (норм) оформлену інформацію, що має соціальне значення і 

визначається в якості саме знання певними соціальними суб’єктами і суспільством в 

цілому [208, с. 247]. Відмінними характеристиками знання також називають 

наступні ознаки: 1) це такий результат пізнавальної діяльності, який має неминучу 

істинність, 2) може бути логічно чи фактично обґрунтованим і 3) допускає 

емпіричну чи практичну перевірку [275]. 

З наведеного випливає, що знання має характеристики, які відрізняють його від 

будь-якої іншої інформації, навіть усвідомленої і осмисленої. Виникає питання, чи 
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завжди фактична помилка становить неправильне знання? Наведене вище 

дозволяює стверджувати, що відповідь має бути негативна. 

Суперечливим також є тлумачення помилки як психічного ставлення, що має 

ваду в інтелектуальному та (або) вольовому моменті. Так визначає помилку Алієв 

З.Г. у своїй кандидатській дисертації. Науковець зазначає, що дослідження процесу 

відображення психікою об’єктивної реальності здійснюється в межах вивчення 

суб’єктивної сторони злочину як психічної діяльності, тому вважає справедливим і 

доцільним використання про розкритті змісту помилки поняття «психічне ставлення 

особи» [3, с. 31]. Більше аргументів на користь своєї позиції автор не наводить.  

Мелих Б. заперечує проти використання для помилки такого родового поняття, 

як психічне ставлення. Заслуговує на увагу наступна думка автора: «Можна вести 

мову про те, що помилка є невід’ємною частиною психічного відношення особи до 

дійсності в момент вчинення діяння. Але твердження про те, що помилка є якимось 

окремим видом такого відношення є досить спірним. Тому зазначена позиція 

потребує, щонайменше, серйозного обґрунтування» [193, с. 396]. Крім того, 

оскільки наявність помилки не завжди виключає вину, виникає запитання, яким 

чином співвідносяться між собою помилка як психічне ставлення, що має ваду в 

інтелектуальному та (або) вольовому моменті, і вина як психічне ставлення до 

вчинюваної дії чи бездіяльності та її наслідків (ст. 23 КК, детальніше – далі). Отже, 

пропонований підхід є дещо проблемним.  

Ще один «варіант» родового поняття помилки пропонує, зокрема, В.А. 

Якушин. Він вказував на те, що оскільки кримінальне право цікавить не будь-яка 

помилка, а помилка в свідомості особи під час вчинення злочину, то в цих випадках 

її можна вважати різновидом, особливою формою омани [199, с. 11]. Таку ж точку 

зору висловлюють Комаров О.Д. [120, с. 8], Семернева Н.К. [266, с. 301] і 

Мурсалімов К.Р. [196, с. 13]. 

Для глибшого дослідження зазначеного підходу варто звернутись до 

тлумачення змісту поняття «омана». Однак, передусім, зробимо застереження, що у 

подальшому рос. «заблуждение» ототожнюватиметься з укр. «омана».  
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В одному із тлумачних словників омана розуміється як 1) хибне сприйняття 

дійсності, зумовлене неправильним, викривленим зображенням її органами чуття; 

уявний образ чого-небудь, що помилково сприймається як дійсне; 2) стан людини, 

коли вона помилково сприймає що-небудь уявне за дійсне [243, c. 691]. В науці 

поняття помилки і омани розуміється неоднозначно. Ф.А. Селіванов визначає оману 

як хибну думку чи сукупність думок, які суб’єкт вважає істинними, як помилку у 

відображенні предмета суб’єктом. На переконання цього науковця, помилка може 

характеризувати як відображення, так і будь-який вчинок, що не відповідає еталону, 

нормі, алгоритму тощо [239, с. 8-9]. З аналізу праці Ф.А. Селіванова випливає, що 

поняття помилки є ширшим за поняття омани. В інших джерелах висловлюється 

протилежна точка зору – помилка є різновидом омани [96, с. 72; 26, с. 88]. 

Лисюткін А.Б. і Мелих Б. називають оману причиною, передумовою помилки. 

Так, Б. Мелих зазначає, що омана – це неточність у думках, не є об’єктивованою у 

конкретних актах поведінки, а помилка – така неточність, яка знайшла своє втілення 

у певних діях або бездіяльності суб’єкта. Отже, омана може бути причиною 

помилки [193, с. 395]. Подібну точку зору підтримують і Оробець К.М. [209, с. 81],  

Лисюткін А.Б.
 
[185, с. 42] та Прохоров О.Ю. [228, с. 27-28]. Таке ж розуміння 

співвідношення омани та помилки прослідковується також у філософській 

літературі [2]. На наше переконання, позиція цих науковців суперечить чинному 

законодавству України. Так, в ст. 230 Цивільного кодексу України передбачені 

правові наслідки вчинення правочину під впливом обману, в ч. 1 якої 

використовується формулювання «…навмисно ввела другу сторону в оману…» 

[281]. Отже, законодавець поняття «омана» використовує і в тому разі, коли вона 

отримала свій вираз у певному діянні. 

З аналізу наведеного вище можна зробити висновок, що питання 

співвідношення помилки і омани є дуже складним та дискусійним. Одні вказують на 

те, що помилка є проявом омани, інші, навпаки, омана – прояв помилки. Така 

плутанина ускладнює використання цього поняття як родового для помилки. 

Зауважимо, що дискусія, фрагмент якої був показаний вище, не є правовою. Вона 
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більше носить  філософський характер, а тому повинна отримати своє вирішення в 

межах філософії. 

Визначення помилки через «неправильну оцінку» теж не сприймається деякими 

науковцями. На їх думку, помилка може виникати не лише на раціональному, але і 

чуттєвому рівнях пізнання (зокрема, Якушин В.А., Мелих Б.). Оскільки поняття 

«неправильна оцінка» відображає лише раціональний рівень пізнання, воно не може 

застосовуватись як родове для помилки. Виходячи з обґрунтованого вище підходу 

щодо того, що кримінально-правова помилка завжди «проходить» раціональний 

рівень пізнання (навіть якщо їй передує чуттєвий рівень), такі аргументи втрачають 

свою «силу».  

На наше переконання, сутність помилки у кримінальному праві повинна 

розкриватись за допомогою словосполучення «неправильна оцінка», тому що, по-

перше, воно відображає рівень пізнавальної діяльності, на якому вона виникає, а по-

друге, найбільш точно передає зміст досліджуваного явища (і як процесу, і як 

результату). 

Аналізуючи співвідношення такої філософської характеристики помилки, як її 

родове поняття, з відповідною кримінально-правовою характеристикою фактичної 

помилки, можна зробити висновок, що перша має ширший зміст (передбачає кілька 

альтернативних варіантів), а друга – вужчий («обирає» лише один з них). 

Помилки допускаються в різних сферах життя, в тому числі правовій, тому для 

системного вивчення фактичної помилки у кримінальному праві слід звернутися до 

проблеми помилок у праві цілому. Науковці, які аналізували це питання, вказують 

на складність побудови єдиної, цілісної та внутрішньо несуперечливої загальної 

теорії юридичних помилок, що обумовлюється полісемічністю цього поняття [293, 

с. 53-58]. Не зважаючи на часте використання в юридичній науці поняття 

помилки, в багатьох юридичних словниках і енциклопедіях її зміст не 

розглядається. Одним з винятків є Юридична енциклопедія під ред. Ю.С. 

Шемшученка, в якій пояснюється, що правова помилка полягає у неправильному 

усвідомленні юридичних властивостей діяння та його наслідків [288, с. 654]. З 
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аналізу такої дефініції випливає, що під це визначення потрапляють і помилки у 

кримінальному праві. 

Вважаємо за необхідне визначити ознаки помилки як правового явища. 

Найбільш загальними ознаками помилки як категорії юриспруденції Лисюткін А.Б. 

називає: 1) це непередбачувана неточність, обумовлена неможливістю передбачити 

настання негативного результату; 2) має подвійну природу – об’єктивно-

суб’єктивну, тобто є формою виразу протиріччя між дійсністю і її суб’єктивним 

образом; 3) за своєю суттю – це завжди «об’єктивно протиправне» діяння, оскільки 

вона не відповідає соціально значимій цілі і перешкоджає досягненню позитивного 

результату; 4) передбачає можливість виникнення, зміни і припинення 

правовідносин; 5) помилка – негативне явище, що сприяє формуванню умов для 

настання несприятливих наслідків для тих чи інших суб’єктів відносин [186]. 

Не аналізуючи наведені Лисюткіним А.Б. ознаки, Б. Мелих робить висновок, 

що «ця позиція цілком спроможна стати ключем для визначення правової природи 

помилки за кримінальним правом» [194, с. 304-306]. Ми не можемо погодитись з 

таким висновком з таких міркувань. На наш погляд, більшість з розглянутих ознак 

не стосуються помилок у кримінальному праві. Перші дві не є суто правовими, 

навпаки, вони відображають зміст помилки у її філологічному і частково 

філософському значенні. Третя ознака взагалі видається некоректною. По-перше, 

можна посперечатись з приводу «об’єктивної протиправності» будь-якої помилки в 

юриспруденції. По-друге, про досягнення якого позитивного результату в разі 

недопущення помилки у кримінальному праві може вестися мова? З тих же 

міркувань не універсальною видається і п’ята ознака. І лише одну з ознак доцільно 

визнати такою, що характерна лише для помилок у юриспруденції, – те, що вона 

передбачає можливість виникнення, зміни чи припинення правовідносин. Таким 

чином, ознаки помилок в юриспруденції, які пропонує Лисюткін А.Б., не повинні 

розглядатись як «загальні» по відношенню до правових помилок в цілому і 

фактичної помилки у кримінальному праві зокрема.  

Як можна помітити, у Юридичній енциклопедії йдеться про правові помилки. 

Лисюткін А.Б. говорить про помилки в юриспруденції. Звідси виникає запитання, чи 
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одне і те саме явище відображають ці два словосполучення? Виходячи з дефініції 

правової помилки, процитованої вище, і ознак помилок в юриспруденції, що також 

були наведені, можна зробити висновок, що ці словосполучення не варто розглядати 

як синонімічні. Не заперечуємо, що визначення правової помилки, надане 

Юридичною енциклопедією, не може претендувати на універсальність 

(характеризувати усі помилки у сфері права), однак воно є найбільш «наближеним» 

до помилки у кримінальному праві, тому на нього ми далі й орієнтуватимемось. 

Зрозуміло, що відмінною характеристикою правових помилок від помилок 

загалом, є сфера права, в якій такі помилки допускаються. Оскільки фактична 

помилка також допускається під час юридично значущої поведінки, її 

загальноправові ознаки тісно пов’язані з останньою. Зупинимось на одній з таких 

характеристик, а саме – те, що юридично значуща поведінка зовні виражена у дії чи 

бездіяльності, що піддається правовому регулюванню [241, с. 414]. Як доводилось 

вище, фактична помилка охоплює лише наявне у свідомості, однак вона набуває 

кримінально-правового змісту лише тоді, коли наявне у свідомості особи 

супроводжує зовнішнє по відношенню до помилки діяння (дію чи бездіяльність), 

адже інакше питання про правову помилку не постає. Помилку, що «залишилась» на 

рівні свідомості, можна порівняти з так званим «голим умислом». 

Зв'язок фактичної помилки з діянням, про що йшлося вище, вказує на те, що 

вони «перетинаються в часі». Зупинимось конкретніше на часових межах 

фактичної помилки, тобто рамках, упродовж яких її існування є юридично 

значимим. Оскільки помилка тісно пов’язана з виною, звернемось до її часових меж, 

що закладені в її дефініції. Відповідно до ст. 23 КК України виною є психічне 

ставлення особи до вчинюваної  (виділено мною – А.А.) дії чи бездіяльності, 

передбаченої цим Кодексом, та її наслідків, виражене у формі умислу чи 

необережності [162]. Отже, психічне ставлення, що визначає вину, «прив’язується» 

до часового проміжку від початкового до кінцевого моменту вчинення діяння, що 

містить ознаки злочину (окремі чи усі). Натомість психічне ставлення особи поза 

межами цих часових рамок для встановлення форми і виду вини значення не має.  
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Певну аналогію можна провести і щодо помилки. Юридичну значимість 

набуває лише така помилка, яка має місце упродовж чітко визначеного часового 

проміжку. Неправильна оцінка за фактичної помилки може: 

1) виникнути до вчинення діяння, що піддається кримінально-правовій оцінці, 

однак головне, щоб вона «супроводжувала» вчинення такого діяння;  

2) співпасти за часовими «параметрами» із початком вчинення діяння і таке 

діяння здійснюється під її впливом;  

3) виникнути в процесі вчинення діяння і мати місце упродовж не початкового 

етапу, а одного із наступних етапів його вчинення. 

Отже, існують три варіанти виникнення та існування неправильної оцінки –  до, 

в момент початку чи упродовж наступного (не початкового) етапу вчинення діяння, 

що підлягає кримінально-правовій оцінці, однак найважливішим є те, що вона має 

«супроводжувати» вчинення діяння повністю (від його початку до кінця) чи хоча б 

частково (починаючи з певного етапу і до кінця). Як буде доведено далі, 

неправильна оцінка за фактичної помилки є компонентом суб’єктивної сторони 

діяння, тому вона не може виникнути після його вчинення. Водночас неправильна 

оцінка фактичних обставин, що існує у свідомості особи як до початку вчинення 

діяння, так і після його завершення, кримінально-правового значення не має.  

Не викликає сумнівів той факт, що предмет фактичної помилки «бере свій 

початок» із загальнотеоретичних характеристик, однак беззаперечним є також те, 

що питання змісту і обсягу предмету фактичної помилки конкретизується і 

«наповнюється своїм змістом» у теорії кримінального права. Щодо обсягу 

предмету фактичної помилки, то тут необхідно проаналізувати, щодо яких обставин 

досліджувана помилка має кримінально-правове значення. З даного приводу в науці 

кримінального права немає однозначної відповіді. Більшість науковців підтримують 

позицію, що фактична помилка повинна стосуватись обставин, які передбачені як 

обов’язкові ознаки (елементи) у відповідному складі злочину. Таку думку 

висловлюють, зокрема, Матишевський П.С. [133, с. 184], Кириченко В.Ф. [113, с. 

38]. Фаткулліна М.Б., з одного боку, погоджується з позицією Трайніна А.Н., який 

вважає, що питання про помилку в факті має правове значення лише тоді, коли 
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помилка стосується факту, що становить елемент складу злочину [259, с. 321]. З 

іншого боку, вона називає помилки особи щодо фактичних обставин вчинюваного 

нею діяння, які є елементами складу злочину, одним з видів помилки [273, с. 82].  

Існує також і протилежна позиція. Якушин В.А. наполягає на тому, що помилки 

не вичерпуються оманою щодо елементів складу і його ознак. На думку автора, 

можна, зокрема, виділити помилки в пом’якшуючих обставинах [291, с. 54]. 

Проводячи класифікацію фактичних помилок, Комаров О.Д. виділяє дві групи 

помилок – ті, що стосуються а) ознак складу конкретного злочину та б) обставин, які 

мають кримінально-правове значення, але «знаходяться поза межами складу 

злочину» [120, с. 9]. Шапченко С.Д. також вважає, що фактична помилка може мати 

місце щодо обставин, що кореспондують з елементами юридичного складу злочину 

(далі – ЮСЗ) і щодо обставин, що знаходяться за межами ЮСЗ [283].  

Вважаємо, що останній підхід є більш обґрунтованим, тому подальше 

дослідження базуватиметься на тому, що предмет фактичної помилки не 

обмежується обставинами, що кореспондують зі складом злочину. Фактичні 

помилки також можуть стосуватися обставин, які «виходять» за межі ЮСЗ 

(детальніше – див. підрозд. 1.2, 1.3.).  

Питання змісту предмету фактичної помилки теж не є однозначним. Таким 

предметом називають: 1) фактичні обставини скоюваного діяння і його наслідків 

(Вапсва Ю.А. [31, с. 62]); 2) поведінка, фактичні обставини вчиненого, наслідків та 

ін. (Тяжкова І.М. [180, с. 349]); 3) фактичні обставини скоюваного суб’єктом діяння 

(Фаткулліна М.Б. [273, с. 24]); 4) характер або фактичні наслідки своєї діяльності 

(Матишевський П.С. [133, с. 185]); 5) фактичні об’єктивні ознаки вчинюваного  

діяння [135, с. 389]; 6) які-небудь фактичні обставини [264, с. 496]. 

«Нетрадиційні» підходи передбачені у працях Якушина В.А., Кириченка В.Ф., 

Коптякової Л.І. та Безрукової Т.І. У роботі Якушина В.А. поділ на юридичні та 

фактичні помилки не проводиться, але з аналізу його позиції випливає, що 

предметом фактичної помилки він називає характер та ступінь суспільної небезпеки 

[291, с. 58-94]. В.Ф. Кириченко також не поділяє усталений в теорії кримінального 

права підхід щодо поділу помилок на юридичні і фактичні, однак вивчення його 
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праці дає можливість зробити висновок, що предметом помилки, яку називають 

фактичною, він визнає обставини, що є елементами складу злочину [113, с. 16]. У 

Коптякової Л.І. предметом помилки є об’єктивні та суб’єктивні ознаки, які 

характеризують діяння як злочинне. Своєрідно підходить до даного питання і 

Безрукова Т.І. Вона предметом фактичної помилки називає завершеність суспільно 

небезпечного діяння, що охоплювалось умислом особи [15, с. 11]. 

Проаналізуємо наведені вище позиції щодо предмету фактичної помилки. 

Почнемо з підходу Коптякової Л.І. З даного питання Мелих Б. вказує, що 

помилятись можна лише з приводу об’єктивних, незалежних від волі суб’єкта, 

ознак. Як зазначає автор, важко змоделювати ситуацію, коли особа, вчиняючи 

суспільно небезпечне діяння, добросовісно помиляється щодо наявності або 

відсутності в неї таких юридично значущих характеристик як вік, з якого настає 

кримінальна відповідальність, службове становище, а тим більше ознак суб’єктивної 

сторони складу злочину, які є невід’ємною частиною свідомо-вольових процесів, що 

відбуваються у її голові [193, с. 397]. Вважаємо таку критику обґрунтованою. 

Позиція В.Ф. Кириченка, що була наведена вище, зводить фактичну помилку 

лише до помилки в обставинах, що є елементами відповідного складу злочину. Цей 

підхід не узгоджується з підтримуваною нами позицією щодо обсягу предмету 

фактичної помилки. 

Подібну точку зору наводить також Безрукова Т.І. Нагадаємо, на думку Т.І. 

Безрукової, предметом фактичної помилки є завершеність суспільно небезпечного 

діяння, що охоплювалось умислом особи. Авторка зазначає, що при фактичній 

помилці шкода заподіюється суспільним відносинам, що охороняються іншою 

кримінально-правовою нормою [15, с. 11]. Більш того, у праці цієї дослідниці 

неодноразово підкреслюється, що фактична помилка обов’язково передбачає 

заподіяння шкоди іншим суспільним відносинам, ніж ті, на які був спрямований 

умисел особи [15, с. 17, 18, 20]. Звідси можна зробити висновок, що Т.І. Безрукова 

до фактичної помилки відносить лише ті помилки особи під час вчинення суспільно 

небезпечного діяння, що впливають на кримінально-правову кваліфікацію. Не 
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заглиблюючись далі у вивчення підходу Т.І. Безрукової, констатуємо, що він також 

не узгоджується з нашим розумінням обсягу предмету фактичної помилки. 

Обґрунтовуючи свою позицію щодо предмету кримінально-правової помилки, 

Якушин В.А. зазначає, що суспільна небезпечність діяння визначається об’єктом 

посягання, характером наслідків, що фактично настали, засобами і способами, які 

були використані особою під час його вчинення, та іншими ознаками [291, с. 52]. 

Таким чином, науковець пояснював, що конкретними проявами помилки щодо 

характеру і ступеню суспільної небезпеки є помилка в об’єкті, наслідках, засобах 

тощо, тобто помилки у конкретних фактичних обставинах. 

На наш погляд, підхід Якушина В.А. може використовуватись для позначення 

предмету фактичної помилки у кримінальному праві, але пропоноване науковцем 

формулювання – «характер і ступінь суспільної небезпеки» – у порівнянні з іншими 

підходами, які предметом такої помилки визнають фактичні обставини, 

характеризується більшим ступенем абстрактності. Такий висновок обґрунтовується 

тим, що за наявності фактичної помилки особа помиляється щодо конкретної 

фактичної обставини, яка має кримінально-правове значення, і, таким чином, 

опосередковано може здійснюватись вплив і на оцінку особою характеру і (чи) 

ступеню суспільної небезпеки.  

Більшість науковців предметом фактичної помилки називають фактичні 

обставини (ознаки). Щодо виокремлення поряд з фактичними обставинами такого 

предмету помилки, як поведінка, Б. Мелих зазначає: «Термін поведінка частково 

перетинається з суспільно небезпечним діянням як ознакою об’єктивної сторони 

складу злочину, але може охоплювати і ті сторони людської діяльності, які не мають 

суттєвого значення для вирішення питання про кримінальну відповідальність особи 

[193, с. 397]. Думка науковця, на наш погляд, заслуговує на увагу, але видається не 

зовсім коректною вказівка на суспільну небезпечність діяння при характеристиці 

предмету помилки, оскільки, як вже зазначалось, помилка може мати місце і в разі, 

якщо діяння суспільною небезпечністю не характеризується. Разом з цим, цілком 

виправданим, на наш погляд, є підхід автора щодо недоцільності виокремлення 

такого предмету помилки, як поведінка особи. 
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Проблемним видається також вживання формулювання «фактичні обставини 

діяння» чи «фактичні обставини діяння та наслідків». По-перше, виникає запитання, 

який зміст вкладається у поняття «діяння» і «наслідки» у таких випадках. Крім того, 

погоджуємось, що в частині виокремлення в самостійну групу фактичних обставин 

наслідків, виникає проблема розмежування наслідків злочину і суспільно 

небезпечних наслідків діяння, що мають різний зміст [193, с. 397]. 

На наш погляд, найбільш важливим для предмету фактичної помилки є те, що 

він повинен «наповнювати» помилку кримінально-правовим змістом, тобто 

надавати їй кримінально-правового значення. При цьому, як було показано вище, 

предмет помилки може мати таке значення не лише у разі, якщо він кореспондує з 

елементами ЮСЗ, але і тоді, коли знаходиться за його межами, тому обмежуватись 

формулюванням «фактичні обставини діяння» чи «фактичні обставини діяння та 

наслідків» не можна. Важливо відмітити також те, що предмет фактичної помилки 

можуть становити лише обставини об’єктивного характеру, тобто особа не може 

помилятися, зокрема, щодо свого мотиву, мети, віку тощо. Таким чином, на нашу 

думку, при характеристиці предмету фактичної помилки більш обґрунтовано 

використовувати формулювання «фактичні обставини об’єктивного характеру, що 

мають кримінально-правове значення». 

Ще однією характеристикою фактичної помилки у кримінальному праві, яка не 

стосується власне її змісту, однак характеризує її як кримінально-правове явище, є 

співвідношення помилки з психічним ставленням особи до заподіяння шкоди 

об’єкту кримінально-правової охорони.  

Вище зазначалось, що Алієв З.Г. пропонує родовою характеристикою помилки 

визнати психічне ставлення особи. З буквального сприйняття такого підходу можна 

припустити, що, на переконання цього криміналіста, помилка становить 

самостійний різновид психічного ставлення особи до певних обставин поряд з 

виною. Така думка була піддана критиці з боку Б. Мелиха (див. вище). Окрім того, 

Алієв З.Г. зазначає, що помилка може мати ваду не лише в інтелектуальному, але і у 

вольовому моменті [3, с. 30-31]. Це положення також викликає серйозні сумніви. 

Так, у кримінальному законодавстві України вольовий момент вини визначається, 
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зокрема, шляхом вказівки на: 1) бажання настання; 2) свідоме припускання; і 3) 

розрахунок на відвернення суспільно небезпечних наслідків [36, с. 41]. За аналогією 

можна «перенести» ці прояви вольового моменту і на помилку. Чи можна 

помилятись щодо того, чого особа прагне, що свідомо припускає або щодо свого ж 

розрахунку на певні обставини? Вважаємо, що ні, не можна. Отже, підхід Алієва З.Г. 

– «фактична помилка – окремий різновид психічного ставлення особи до певних 

обставин поряд з виною» –  є необґрунтованим. На наш погляд, фактична помилка у 

кримінальному праві не є самостійним різновидом психічного ставлення, а 

включається до нього, а саме до його інтелектуальної складової. Характеризуючи 

інтелектуальний момент вини за психологічною теорією, Вереша Р.В. зазначає, що 

інтелектуальне ставлення особи до різних обставин може бути неоднорідним: одні 

обставини відображаються правильно, інші помилково (повністю або частково) [36, 

с. 40]. Якраз через помилку у кримінальному праві окремі фактичні обставини 

можуть відображатись у свідомості особи неадекватно.   

Фактична помилка у кримінальному праві завжди отримує зовнішній вираз у 

конкретному діянні. Ця теза ґрунтується на відповідній загальнотеоретичній 

(«загальноправовій») її характеристиці. Зауважимо однак, що йдеться лише про таке 

діяння, яким завдається шкода об’єкту кримінально-правової охорони. Саме в 

цьому, на нашу думку, і полягає кримінально-правова конкретизація згаданої 

загальнотеоретичної характеристики. При цьому тут об'єкт кримінально-правової 

охорони розуміється як ширший кримінально-правовий феномен, порівняно з 

об’єктом злочину. Як зазначає П.П. Андрушко, шкода об’єкту кримінально-правової 

охорони може заподіюватися в результаті не лише вчинення злочину, але і інших 

різновидів суспільно небезпечних посягань (вчинення діяння особою, яка не 

підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з недосягненням віку кримінальної 

відповідальності, неосудною особою, особою, що діяла за обставин, що виключають 

злочинність діяння тощо) [6, с. 4]. Крім того, як уявляється, шкода об'єкту 

кримінально-правової охорони може завдаватися і внаслідок діянь, які не є 

суспільно небезпечними. Варто звернути увагу також на те, що заподіяння під 

впливом помилки шкоди такому об’єкту не обов’язково передбачає «реальний» 
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суспільно небезпечний наслідок. Отже, фактична помилка набуває «кримінально-

правової значущості» лише в тому разі, якщо вона отримала зовнішній вираз в 

діянні, що спричинює шкоду об’єкту кримінально-правової охорони.  

З аналізу викладеного вище випливає, що усі характеристики фактичної 

помилки у кримінальному праві, які розкривають її зміст як окремого (особливого) 

кримінально-правового явища, можна упорядкувати, виокремивши: 

1) характеристики, що пов’язані з одним із загальнотеоретичних аспектів 

(наприклад, філологічний - поширення фактичної помилки лише на думки, 

ненавмисний характер допущення помилки; логічний – «джерела» помилки; 

філософський – гносеологічні корені фактичної помилки, родове поняття помилки; 

загальноправовий – «взаємодія» помилки з діянням, часові межі помилки); 

2) характеристики, що є наслідком поєднання кількох аспектів (загально-

правовий і кримінально-правовий аспекти – зміст і обсяг предмету фактичної 

помилки); 

3) власне кримінально-правові характеристики, що виокремлюють фактичну 

помилку серед інших правових помилок (завдання діянням, що включає фактичну 

помилку, шкоди об’єкту кримінально-правової охорони, співвідношення фактичної 

помилки з психічним ставленням особи до завдання шкоди такому об’єкту). 

Усі характеристики фактичної помилки можна поділити на ті, що стосуються 

власне її змісту («внутрішні») і ті, що не стосуються її змісту, але характеризують її 

як окреме явище у кримінальному праві («зовнішні»). До «зовнішніх» ознак 

відносяться: взаємодія помилки з поведінкою особи, завдання діянням, що включає 

помилку, шкоди об’єкту кримінально-правової охорони, часові межі помилки, а 

також співвідношення фактичної помилки з психічним ставленням особи до 

завдання шкоди такому об’єкту. «Внутрішніми» слід визнавати такі характеристики: 

поширення фактичної помилки лише на думки, ненавмисний характер, «джерела» 

помилки, гносеологічні корені помилки, родове поняття, а також зміст і обсяг 

предмету.  
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Аналізуючи  «варіанти» співвідношення загальнотеоретичних характеристик 

помилок в цілому і таких же характеристик фактичної помилки, можна виокремити 

наступні з них: 

1) «типовий» - загальнотеоретичні характеристики за своїм змістом повністю 

збігаються з відповідними характеристиками фактичної помилки (ненавмисний 

характер допущення помилки, «джерела» помилки, «взаємодія» помилки з діянням, 

часові межі помилки); 

2) «нетиповий» - загальнотеоретичні характеристики за своїм змістом 

принаймні частково не співпадають з відповідними характеристиками фактичної 

помилки, а саме – перші з них, у порівнянні з другими, мають дещо ширший зміст 

(поширення фактичної помилки лише на думки і неохоплення нею діяння, 

гносеологічні корені, родове поняття фактичної помилки). 

Дослідивши філологічний, логічний та філософський аспекти помилки, 

загальноправовий аспект правової помилки та кримінально-правовий аспект 

фактичної помилки, а також їх характеристики, можна сформулювати дефініцію 

останньої. Отже, фактична помилка – це неправильна оцінка особою під час 

вчинення діяння, яким завдається шкода об’єкту кримінально-правової охорони, 

фактичної обставини об’єктивного характеру, що має кримінально-правове 

значення. 

Узагальнюючи викладене вище, можна сформулювати наступні висновки. 

1. Поняття помилки використовується в багатьох галузях науки. Фактичній 

помилці у кримінальному праві притаманні наступні «філологічні» характеристики 

– зв'язок з певною неправильністю, наявність деякого рівня осмислення цієї 

неправильності, а також ненавмисний характер допущення помилки. Не 

поширюється на фактичну помилку така характеристика, відповідно до якої 

помилка може полягати не лише в думках, але і в діянні, адже фактична помилка 

охоплює лише наявне у свідомості, і не здатна охопити собою власне діяння. 

2. В логіці розрізняють два різновиди помилок – фактичні (обумовлені 

відсутністю знань про певний предмет) і логічні (пов’язані з порушенням під час 
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мисленням певних правил логіки). За джерелом виникнення таким чином можна 

поділяти і фактичні помилки у кримінальному праві. 

3. З філософського аспекту поняття помилки випливає, що вона відображає 

невідповідність між суб’єктивним і об’єктивним, а також те, що помилці передують 

певні операції мислення.  

З філологічним і філософським аспектами поняття помилки пов'язаний рівень 

пізнання, на якому виникає помилка у кримінальному праві. Джерелом помилки у 

кримінальному праві може бути чуттєвий рівень пізнання, але сама помилка – це 

результат раціонального рівня. У зв’язку з цим «родовою» характеристикою 

помилки у кримінальному праві повинно бути словосполучення «неправильна 

оцінка».  

4. Однією із загальноправових характеристик фактичної помилки є зв'язок 

помилки з діянням, що піддається  правовому регулюванню. Такий зв'язок 

обумовлює їх «перетин» у часі. Можливі три варіанти виникнення та існування 

неправильної оцінки – до, в момент початку чи упродовж наступного (не 

початкового) етапу вчинення діяння, що підлягає кримінально-правовій оцінці, 

однак найважливішим є те, що така неправильна оцінка має «супроводжувати» 

вчинення діяння повністю (від його початку до кінця) чи хоча б частково 

(починаючи з певного етапу і до кінця).  

5. У поєднанні загальноправового аспекту з кримінально-правовою «матерією» 

визначається обсяг і зміст предмету фактичної помилки у кримінальному праві. 

Обсяг предмету фактичної помилки становлять не лише обставини, що 

кореспондують з елементами юридичного складу злочину (далі – ЮСЗ), але і 

обставини, що знаходяться за межами ЮСЗ. Змістом предмету фактичної помилки є 

фактичні обставини об’єктивного характеру, що мають кримінально-правове 

значення.  

6. Власне кримінально-правовою характеристикою фактичної помилки є те, що 

вона повинна отримати свій вираз не лише в «просто» діянні, а лише в такому, яким 

завдається шкода об’єкту кримінально-правової охорони.  
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7. Характеризує фактичну помилку як окреме кримінально-правове явище 

також її співвідношення з психічним ставленням особи до завдання шкоди об’єкту 

кримінально-правової охорони. Помилка у кримінальному праві не становить собою 

самостійне психічне ставлення, а включається до інтелектуальної її складової. 

8. Усі характеристики фактичної помилки як кримінально-правового явища 

можна систематизувати, виокремивши: 1) що пов’язані з одним із 

загальнотеоретичних аспектів (наприклад, родове поняття фактичної помилки – 

неправильна оцінка – представляє філософський аспект помилки); 2) які є наслідком 

поєднання кількох аспектів (зокрема, загальноправовий і кримінально-правовий 

аспекти визначають зміст і обсяг предмету фактичної помилки); 3) обумовлені суто 

кримінально-правовим аспектом (останній, зокрема, встановлює зв'язок фактичної 

помилки із заподіянням шкоди об’єкту кримінально-правової охорони). 

За «варіантом» співвідношення загальнотеоретичних характеристик помилок в 

цілому і відповідних характеристик фактичної помилки можна виокремити: 1) 

«типовий» варіант, коли загальнотеоретичні характеристики за своїм змістом 

повністю співпадають з відповідними характеристиками фактичної помилки; 2) 

«нетиповий», коли загальнотеоретичні характеристики за своїм змістом хоча б 

частково не співпадають з відповідними характеристиками фактичної помилки.  

Усі характеристики фактичної помилки можна поділити на ті, що стосуються 

власне її змісту («внутрішні») і такі, що не стосуються її змісту, але характеризують 

її як окреме явище у кримінальному праві («зовнішні»). 

9. Фактична помилка – це неправильна оцінка особою під час вчинення діяння, 

яким завдається шкода об’єкту кримінально-правової охорони, фактичної обставини 

об’єктивного характеру, що має кримінально-правове значення. 
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1.2. Фактична помилка та деякі інші кримінально-правові явища 

Тісний взаємозв’язок фактичної помилки з деякими іншими кримінально-

правовими явищами обумовлює необхідність з’ясування їх співвідношення між 

собою. Найбільшу зацікавленість викликає співвідношення фактичної помилки з 

юридичною помилкою, складом злочину, виною в цілому та її формами (умислом та 

необережністю), казусом і відхиленням дії. 

Дещо завчасно, однак в межах даного підрозділу ми вживатимемо назви 

окремих різновидів фактичних помилок. Важливе значення має поділ помилок на 

вибачливу або сумлінну (суб’єкт не міг її уникнути) і невибачливу або несумлінну 

(за уважного ставлення особа могла її уникнути), а також позитивну (особа вважає, 

що певна ознака наявна, якщо реально вона відсутня) і негативну (особа вважає, що 

певна ознака відсутня, якщо реально вона наявна). Детальніше щодо різновидів 

фактичних помилок – див. підрозд.1.3. 

Фактична помилка і юридична помилка. Традиційно в теорії кримінального 

права помилку поділяють на фактичну та юридичну. Вище ми зазначали, що зміст 

предмету фактичної помилки становлять фактичні обставини об’єктивного 

характеру, що мають кримінально-правове значення.  Вважається, що фактична 

помилка можлива лише стосовно ознак, які характеризують об’єкт та об’єктивну 

сторону складу певного злочину [135, с. 390].  Ми не поділяємо таку думку у зв’язку 

з тим, що вона, на нашу думку, дещо неповна, однак і заперечувати її в цілому 

неможливо. Щодо предмету юридичної помилки, то предметом юридичної помилки 

називають юридичні ознаки та правові наслідки вчинюваного діяння. Зазначається, 

що юридична помилка можлива щодо: злочинності (незлочинності) чи 

протиправності діяння, кримінально-правової кваліфікації, а також виду і розміру 

покарання [264, с. 515; 265, с. 198]. Предмет помилок і є основним («змістовним») 

критерієм розмежування фактичної та юридичної помилок.  

Розмежування фактичної і юридичної помилок за критерієм їх предмету в 

більшості ситуацій не виявляється складним, однак вбачаються деякі проблемні 

моменти. В цьому плані привертає увагу різновид помилки, який у міжнародному 

кримінальному праві називається «помилка щодо поєднання факту і права» 
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(«mistake of mixed fact and law»), помилка в правовому факті або помилка щодо 

правового елементу. Пояснюючи сутність цієї помилки, К.Дж. Хеллер наводить 

приклад, коли суб’єкт, усвідомлюючи, що напад на цивільне населення є військовим 

злочином, під час вчинення такого нападу неправильно розуміє зміст поняття 

«цивільне населення», вважаючи, що воно позбавляється свого «статусу» в разі 

перебування в його межах військових [301, c. 419-421]. Виходячи з цього прикладу, 

можна констатувати, що помилка в правовому елементі вбачається у разі, якщо вона 

стосується змісту юридичних ознак. При цьому предмет такої помилки часто 

обмежується положеннями некримінального закону  [301, c. 428-429; 311, c. 457-

459; 312]. 

Помилка щодо некримінального закону передбачена і у кримінальному праві 

деяких іноземних держав. Так, у ст. 47 КК Італії, що має назву «Фактична помилка», 

міститься положення наступного змісту: «Помилка щодо некримінального закону 

виключає караність, якщо вона викликала помилку щодо діяння, яке становить 

злочин» [142]. Звідси випливають наступні висновки: 1) помилка щодо 

некримінального закону визнається фактичною; 2) така помилка може виключати 

кримінальну відповідальність (хоч в тексті закону йдеться про караність, очевидно, з 

точки зору вітчизняної доктрини кримінального права треба говорити про 

кримінальну відповідальність). Помилка щодо положень некримінального закону 

окремо регламентована також в ч. 4 ст. 30 КК Румунії, якою правові наслідки 

фактичної помилки, передбаченої ч. 1-3 цієї статті, поширюють свою «дію» і на неї 

[161] (про виокремлення фактичної помилки можна говорити лише умовно, адже у 

тексті закону цей поділ не проводиться).  

У доктрині кримінального права України традиційно помилка, про яку йшлося 

вище, розглядається як юридична (помилка щодо злочинності діяння). Однак 

вітчизняними науковцями вже неодноразово наголошувалось на необхідності 

враховувати юридичну помилку щодо злочинності діяння в злочинах з так званою 

змішаною протиправністю [252, с. 238; 213, с. 402-403; 188, с. 51-52; 211, с. 53; 87, с. 

82-83; 86, с.61-63].  
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На наш погляд, глибоке вивчення поставленої проблеми може виявити ряд 

особливостей помилок у злочинах зі змішаною протиправністю. Можливо, це 

дозволить виокремити, поряд з юридичною і фактичною помилками, третій вид 

помилки – «змішаний». Вважаємо, що питання правової природи цих помилок та їх 

кримінально-правових наслідків є перспективним напрямком окремого 

(спеціального) наукового дослідження. В межах даної дисертаційної роботи через 

обмежений її обсяг це питання предметно не розглядатиметься. 

Ще однією проблемою в аспекті розмежування фактичної та юридичної 

помилок є так звана помилка в суспільній небезпечності діяння (ще її називають 

помилкою в характері чи змісті діяння [264, c. 509]), коли особа не усвідомлює 

суспільної небезпечності свого діяння. Фаткулліна М.Б. визнає таку помилку 

проявом юридичної помилки [273, с. 45-46]. Така ж позиція проводиться і у праці 

Алієва З.Г. [3, с. 52-54]. Вапсва Ю.А. також вважає, що логічно правильно було б 

віднести помилку щодо суспільної небезпечності до юридичної, а не фактичної [31, 

с.101]. Одразу зауважимо, що Вапсва Ю.А. щодо даного питання є непослідовним, 

адже далі серед різновидів фактичної помилки автор називає помилку в характері 

діяння [31, с. 143-144], яка, власне кажучи, і відображає помилку в суспільній 

небезпечності діяння. Як різновид фактичної помилки помилку щодо суспільної 

небезпечності діяння розглядають Рарог О.І. [232, с. 90], Кривоченко Л.М. [132, с. 

178-179], Тяжкова І.М. [264, с. 509-511].  

З даного питання нестандартну точку зору висловлює В.Ф. Кириченко. Він 

поряд з юридичною помилкою та помилкою щодо обставин, які є елементами 

складу злочину, називає помилку щодо суспільної небезпечності діяння [113, с. 17]. 

Науковець зазначає, що відмінність останньої від помилки щодо обставин, які є 

елементами складу злочину, полягає у тому, що перша пов’язана з неправильним 

уявленням щодо окремих фактичних обставин, тоді як друга ґрунтується на 

неправильній оцінці сукупності всіх фактичних обставин (підкреслено мною – 

А.А.), які є елементами складу злочину [113, с. 21]. 

Відразу викликає запитання вживання назви помилки – помилка в суспільній 

небезпечності діяння. Сутність поняття «суспільна небезпека» в теорії 
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кримінального права є дискусійною. Одні науковці вкладають в зміст суспільної 

небезпеки лише об’єктивний критерій [213, с. 157], інші ж – наполягають на 

обов’язковості врахування не лише об’єктивного, але і суб’єктивного критеріїв [116, 

с. 69; 133, с. 61-62]. Слідування об’єктивно-суб’єктивному підходу суспільної 

небезпеки унеможливлює помилку щодо останньої, адже інакше треба визнавати 

можливість допущення помилки щодо своєї вини. У зв’язку з останнім, більш 

коректно вести мову про помилку в характері діяння, а не в суспільній 

небезпечності. 

На наше переконання, віднесення помилки в характері діяння до юридичної чи 

фактичної залежить від розуміння суспільної небезпечності та її співвідношення з 

кримінальною протиправністю. Так, науковці, які розглядають помилку щодо 

суспільної небезпечності діяння як юридичну, не відокремлюють кримінальну 

протиправність від суспільної небезпеки злочину. Зокрема, Фаткулліна М.Б., 

визначаючи негативну юридичну помилку, вказує, що за такої помилки особа 

вважає, що вчинюване нею діяння не характеризується ознаками суспільної 

небезпеки і кримінальної протиправності [273, с. 45-46]. Отже, авторка розглядає 

суспільну небезпеку і кримінальну протиправність як «єдине ціле». Водночас 

протилежна позиція, яку, зокрема, відстоює Комаров О.Д., полягає у тому, що 

суспільна небезпека і протиправність є різними ознаками злочину. На його 

переконання, суспільна небезпечність – це матеріальна ознака злочину, яка полягає 

у спричиненні діянням істотної шкоди або загрозі заподіяння такої шкоди та існує 

об’єктивно, поза залежністю від того, чи передбачена в законі поведінка, яка її 

містить, як протиправна, злочинна. Автор вважає, що суспільна небезпечність 

діяння не є його юридичною характеристикою, а натомість – соціально-фактичною 

ознакою вчиненого. Звідси обґрунтовується висновок, що помилку особи в 

суспільній небезпечності слід розглядати як різновид фактичної помилки. При 

цьому, на думку О.Д. Комарова, «не суттєво, наслідком чого стало неусвідомлення 

особою суспільної небезпечності діяння – омани стосовно певних фактичних ознак 

власної поведінки чи результатом юридичної помилки у злочинах з неочевидною 

суспільною небезпечністю» [119, с. 64].  
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Можна погоджуватись або заперечувати наведену думку Комарова О.Д. щодо 

«природи» суспільної небезпеки як юридичної або фактичної характеристики 

діяння, однак, на наш погляд, не це питання є ключовим в даному разі. Ми не 

поділяємо висловлену вище думку Комарова О.Д. щодо несуттєвості причини 

помилки. Видається, що саме те, що визнане автором як несуттєве, відіграє ключову 

роль при розмежуванні фактичної та юридичної помилок.  

Вважаємо, що розв’язання проблеми віднесення помилки в характері діяння до 

фактичної чи юридичної треба шукати в предметі помилки. Як вже зазначалось, 

предметом фактичної помилки є фактичні обставини об’єктивного характеру, 

причому не виключено, що такі обставини можуть кореспондувати з характером 

діяння. Відсутність усвідомлення суспільно небезпечного характеру діяння може 

обумовлюватися як неправильною оцінкою окремої фактичної, так і юридичної 

обставини. Останнє традиційно вважається визначальним у розмежуванні фактичної 

помилки щодо характеру діяння та юридичної помилки щодо злочинності діяння. 

Прикладом такої «подвійності» слугує помилка особи, що виконала наказ або 

розпорядження, не усвідомлюючи його злочинного характеру. В цьому разі, на нашу 

думку, неусвідомлення «злочинності» наказу або розпорядження може 

обумовлюватись помилкою щодо окремих фактичних обставин, яких вона 

стосується. Наприклад, підлеглий не усвідомлює окремі фактичні обставини, 

наявність яких обумовлює злочинний характер наказу керівника. Водночас не 

виключені ситуації, коли неусвідомлення «злочинності» наказу або розпорядження є 

наслідком помилки щодо відповідних юридичних характеристик наказу чи 

розпорядження, які (характеристики) і надають їм  злочинного характеру. При 

цьому фактичний бік ситуації оцінюється особою адекватно. Видається, що в 

останньому випадку вбачаються характеристики юридичної помилки. 

Таким чином, помилка в характері діяння може визнаватися одним з різновидів 

фактичних помилок, але її предмет (як і предмет всіх інших фактичних помилок) 

повинен обмежуватись фактичними обставинами. Отже, головним критерієм 

розмежування фактичних і юридичних помилок має залишатися їх предмет. 
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Фактична помилка і склад злочину. В кримінальному праві поняття «склад 

злочину» використовується досить часто, проте відсутнє однозначне розуміння 

змісту цього поняття та його основних положень. У зв’язку з цим, для з’ясування 

питання співвідношення фактичної помилки та складу злочину, спочатку необхідно 

визначитись, в якому значенні використовуватиметься словосполучення «склад 

злочину». 

Трайнін А.Н. визначав склад злочину як сукупність усіх об’єктивних та 

суб’єктивних ознак (елементів), які згідно з радянським законом визначають 

конкретну суспільно небезпечну для соціалістичної держави дію (бездіяльність) як 

злочин [260, с. 59-60]. Це визначення і зараз використовується як базове, однак слід 

додати, що поняття «склад злочину» може вживатись у трьох його значеннях: 1) як 

специфічна нормативна юридична конструкція, існує у вигляді юридичного складу 

злочину; 2) як компонент («фрагмент») колективної правосвідомості, набирає форми 

своєрідної нормативно-теоретичної юридичної конструкції; 3) як інформаційно-

оціночна модель фактичних обставин – фактичний склад злочину [284, с. 241-243]. 

В межах нашого дослідження видається доцільним з’ясувати співвідношення 

фактичної помилки із юридичним складом злочину (далі – ЮСЗ). 

Традиційно виділяють чотири компоненти ЮСЗ – об’єкт, об’єктивна сторона, 

суб’єкт, суб’єктивна сторона
2
. Як зазначається в літературі, фактична помилка 

можлива лише стосовно ознак, які характеризують об’єкт та об’єктивну сторону 

складу певного злочину [135, с. 390], однак, на наш погляд, при неодноособовому 

вчиненні злочину не виключена також фактична помилка і щодо ознак суб’єкта 

злочину та суб’єктивної сторони складу злочину (детальніше про це – див. підрозд. 

1.3.). 

Основне питання, яке необхідно з’ясувати, полягає у тому, чи завжди 

фактичні помилки у кримінальному праві кореспондують з елементами ЮСЗ. Вище 

вже згадувались позиції Матишевського П.С. і Кириченка В.Ф. з даного питання. 

Кириченко В.Ф. зазначає, що помилка може стосуватись різних обставин, однак 

                                                           
2
 Зважаючи на «різнобій» у термінології складових частин складу злочину, відмітимо, що ми приєднумось до думки, 

згідно з якою об'єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт та суб’єктивна сторона є компонентами, а їх «дрібніші» складові 
елементами. Див. : [133, с. 95-97]. 
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очевидним автору видається те, що для кримінальної відповідальності значення має 

лише така помилка, що пов’язана з неправильним уявленням щодо обставин, які 

стосуються елементів ЮСЗ. Такої ж точки зору дотримується Матишевський П.С. 

[133, с. 184; 113, с. 38]. Отже, за наведеним підходом предмет фактичної помилки 

обмежується складом злочину, а саме – обставинами, які є ознаками відповідного 

ЮСЗ, оскільки лише така помилка має кримінально-правове значення. Таку ж точку 

зору висловлюють Рарог  О.І.
 
[233, с. 99] і Фаткулліна М.Б. [273, с. 161], дефініції 

фактичної помилки яких прямо вказують на «прив’язку» помилки до об’єктивних 

ознак складу злочину. 

Дещо ширше розглядали предмет фактичної помилки Дагель П.С. і Котов Д.П. 

Вони зазначали, що «суттєві» помилки стосуються обставин, які є ознаками 

відповідного складу злочину, або обставин, що виключають суспільну небезпечність 

діяння («уявна оборона», «уявна крайня необхідність») [83, с. 212]. Цей підхід було 

також проведено в кандидатській дисертації Алієва З.Г. [3, с. 83]. 

Не обмежує фактичну помилку обставинами, що «утворюють» склад злочину,  і 

Якушин В.А. Він зазначає: «Оскільки злочин не вичерпується складом злочину, 

остільки і помилки щодо ознак злочину не вичерпуються оманою щодо елементів 

складу і його ознак». Серед помилок в характері і ступені суспільної небезпеки 

діяння і його наслідків вчений виокремлює помилки в пом’якшуючих обставинах, в 

ознаках складу злочину, в особистісних властивостях потерпілого і т.д. [291, с. 54] 

Подібна точка зору прослідковується і в праці Вапсви Ю.А. [31, с. 102]. 

Класифікуючи фактичні помилки за «розподілом фактичних обставин діяння 

стосовно складу злочину», Кочетков А.А. пропонує виокремлювати дві групи 

помилок – помилки в обставинах, що утворюють і помилки в обставинах, що не 

утворюють елементи відповідного складу. Як вказує автор такої класифікації, їх 

правове значення різне. Наприклад, помилки в обставинах, що пом’якшують чи 

обтяжують покарання, на кваліфікацію не впливають [129, с. 13]. Про дві групи 

помилок – ті, що стосуються ознак складу конкретного злочину та ті, що 

знаходяться «поза межами» складу злочину – веде мову також Комаров О.Д. [120, с. 

9]. С.Д. Шапченко теж переконаний, що фактична помилка може мати місце як 
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щодо обставин, що кореспондують з елементами ЮСЗ, так і щодо обставин, що 

знаходяться за межами ЮСЗ [283; 232, с. 90 ]. 

Підсумовуючи, можна сформулювати дві протилежні позицій, що представлені 

в теорії кримінального права. За першим підходом фактична помилка має виключну 

прив’язку до складу злочину і поза ним вона не існує. За другим підходом фактична 

помилка може як стосуватися, так і «виходити» за межі ЮСЗ. На нашу думку, більш 

обґрунтованою є друга позиція, відповідно до якої фактична помилка не 

обмежується обставинами, що кореспондують з елементами складу злочину. 

Безумовно, фактичні помилки, що стосуються обставин, які «виходять» за межі 

відповідного складу злочину, не можуть впливати на кримінально-правову 

кваліфікацію, однак не виключений їх вплив на обрання заходів кримінально-

правового впливу.  

Фактична помилка і вина. Як вже зазначалось, традиційно фактична помилка 

розглядається в межах вчення про вину, тому виникає закономірне запитання, яким 

чином вина в цілому і її форми зокрема співвідносяться з фактичною помилкою.  

В доктрині кримінального права неоднозначно вирішується питання, чи в 

межах обох форм вини можлива фактична помилка. Подальше дослідження 

ґрунтуватиметься на тому, що відповідь на це питання повинна бути позитивною. 

Оскільки вина є родовим поняттям умислу і необережності, розглянемо 

співвідношення цих форм вини з фактичною помилкою окремо. 

Фактична помилка і умисна вина. Аналізуючи співвідношення фактичної 

помилки та умисної вини, слід зазначити, що надалі вина розумітиметься як елемент 

суб’єктивної сторони складу злочину, зміст якого не виходить за межі цієї 

юридичної конструкції.  

Співвідношення фактичної помилки та умислу може мати різні прояви. 

Наведемо деякі варіанти такого співвідношення. Так, фактична помилка може 

«взаємодіяти» з умисною формою вини у разі, коли має місце фактична помилка 

щодо наявності обставини, яка передбачена як кваліфікуюча ознака у відповідному 

складі злочину. Наприклад, маючи  умисел на вчинення крадіжки у великих 

розмірах, суб’єкт викрадає майно, вартість якого не досягає відповідних кількісних 
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показників. За традиційним підходом такі дії кваліфікують за спрямованістю умислу 

винного, тобто як замах на крадіжку у великих розмірах. Тут фактична помилка не 

змінює форми вини злочину, але впливає на кримінально-правову кваліфікацію 

діяння з урахуванням інституту стадій злочину. 

Ще одним варіантом «охоплення» фактичної помилки умисною формою вини є 

випадок, коли помилка впливає на кримінально-правову оцінку діяння як злочину 

певного виду. Мабуть, найбільш поширеним є приклад, коли суб’єкт, викрадаючи 

майно, допускає фактичну помилку щодо способу свого діяння, а саме – вважає, що 

діє таємно, однак де-факто його дії були помічені. За традиційним підходом діяння 

суб’єкта розглядається як крадіжка, всупереч тому, що реально його діяння 

повністю відповідає об’єктивним ознакам грабежу.  

Інший вплив може мати фактична помилка щодо відсутності окремих ознак 

складу злочину. Така помилка, на думку більшості науковців, повинна  мати своїм 

наслідком неінкримінування ознаки, щодо наявності якої особа помилялась. Якщо 

така ознака є кваліфікуючою, то вона може зумовлювати неінкримінування 

кваліфікованого складу злочину (за відсутності інших кваліфікуючих ознак), а якщо 

йдеться про конститутивну ознаку основного складу злочину, то виключати 

кримінальну відповідальність в цілому. Однак, як уявляється, останнє твердження 

потребує певних уточнень. Вітчизняна правозастосовна практика допускає 

можливість “необережного” ставлення суб’єкта до окремих об’єктивних обставин 

при вчиненні умисного злочину. Питання коректності такого підходу буде 

розглянуто у підрозд. 3.2. 

Існують й інші ситуації, в яких фактична помикла не виключає умисну форму 

вини. Наприклад, фактична помилка щодо обтяжуючої обставини, передбаченої у 

ст.67 КК, яка не здатна впливати на кримінально-правову кваліфікацію, однак може   

враховуватись при призначенні покарання. 

В окремих випадках врахування фактичної помилки, що «включається» в 

умисну форму вини, може бути проблемним. Найбільш проблемними видаються 

ситуації, що можуть виникати при неодноособовому вчиненні злочину, коли, 
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наприклад,  неправильна оцінка стосується обставин, що кореспондують з ознаками 

суб’єкта злочину. Детальніше – див. підрозд. 3.2. 

Таким чином, фактична помилка і умисна форма вини не є взаємовиключними. 

При цьому вплив фактичної помилки може проявлятись по різному – у впливі 

фактичної помилки на стадію злочину, у обумовленні відповідальності за злочин 

іншого виду, ніж той, що мав місце реально, у врахування помилки при призначенні 

покарання тощо.  

Фактична помилка і необережність. Проблема співвідношення фактичної 

помилки з необережністю за їх кримінально-правовим змістом є дуже складною та 

дискусійною. Відмітимо, що подальше дослідження базуватиметься на тому, що 

зміст необережної форми вини може обумовлюватися психічним ставленням не 

лише до наслідків, але і до інших ознак складу злочину [233, с. 39-40] (деякі 

пояснення – див. підрозд. 2.2). Крім того, виходитимемо з того, що психічне 

ставлення до можливих суспільно небезпечних наслідків у зміст відповідного виду 

необережної вини у злочинах з формальним (формально-матеріальним) складом, не 

входить. 

У науковій літературі склалися наступні підходи до співвідношення фактичної 

помилки та необережності: а) фактична помилка і необережність виключають одна 

одну; б) фактична помилка повністю охоплюється необережністю; в) необережність 

повністю охоплюється фактичною помилкою; г) зміст фактичної помилки і 

необережності збігається частково, що означає, що в межах однієї ситуації вони 

можуть виключати одна одну, в межах іншої – збігатися. 

В науці кримінального права окремими науковцями обґрунтовується думка, що 

фактична помилка не може поєднуватися з необережністю. На їх думку, фактична 

помилка охоплює лише ті випадки, коли винний бажає вчинити діяння, передбачене 

КК як злочин, що, в свою чергу, виключає необережну форми вини. Таку точку зору 

відстоює Безрукова Т.І. [15, с. 18]. Раніше її також висловлювали Ворошилін Є.В. і 

Кригер Г.А. [72, с. 75]. Вони стверджували, що помилка характеризує свідомість, 

тому питання про неї виникає тільки при розгляді злочинів, вчинених умисно.  
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Розмежовував фактичну помилку та необережність також Б.С. Утевський. На 

його думку, помилково особа діє, виходячи з конкретних неправильних уявлень, 

тобто вона задумується над обставинами справи, намагається їх правильно 

усвідомити, але в результаті доходить до неправильного уявлення. За необережності 

суб’єкт взагалі не вважає за потрібне задуматись над можливістю настання 

суспільно небезпечних наслідків, хоча повинен був і міг (очевидно, ця думка 

стосується злочинної недбалості – А.А.). Таким чином, науковець робить висновок, 

що фактична помилка виключає необережну форму вини [271, с. 300-301]. 

 На наше переконання, слід погодитись з тим, що фактична помилка можлива 

лише за свідомого і цілеспрямованого вчинення діяння, яке підлягає кримінально-

правовій оцінці, однак це не дає підстави робити однозначний висновок про 

наявність умисного злочину і злочину взагалі. Як зазначає В.М. Кудрявцев, 

визначаючи діяння як таке, що вчинене умисно або з необережності, ми даємо 

цілісну характеристику його суб’єктивних ознак, однак в дійсності ця цілісна 

характеристика є складною, адже складається з психічного ставлення суб’єкта до 

окремих об’єктивних ознак, а ці ознаки різноманітні. Тому «умисне» ставлення до 

діяння не обов’язково свідчить про умисний злочин [176, с. 175]. Крім того, як уже 

зазначалося, фактична помилка може стосуватись різних обставин і правові наслідки 

такої помилки залежать від багатьох «факторів», зокрема, від різновиду помилки, 

що мала місце (наприклад, позитивна чи негативна). 

На підтвердження висловленої тези можна звернутись до ч. 4 ст. 37 КК 

України, в якій передбачено: «Якщо в обстановці, що склалася, особа не 

усвідомлювала, але могла усвідомлювати відсутність реального суспільно 

небезпечного посягання, вона підлягає кримінальній відповідальності за заподіяння 

шкоди через необережність» [162]. Таким чином, наведене положення 

кримінального закону дає підстави зробити висновок, що законодавець передбачає 

випадки, коли особа заподіює шкоду об’єкту кримінально-правової охорони свідомо 

і навіть цілеспрямовано під впливом помилки, як зазначається в КК, щодо наявності 

реального суспільно небезпечного посягання, але в цілому заподіяння такої шкоди 

розглядається як злочин, вчинений з необережності. 



45 
 

На наше переконання, неусвідомлення особою можливості настання суспільно 

небезпечних наслідків, якщо особа повинна була і могла їх передбачити (злочинна 

недбалість), може бути наслідком фактичної помилки. По-перше, як вже 

зазначалось, ми виходимо з того, що необережна вина злочину обумовлюється не 

лише психічним ставленням до діяння та (або) наслідків, але й до інших елементів 

відповідного ЮСЗ. По-друге, як уявляється, неправильна оцінка одних обставин 

може обумовлювати неусвідомлення інших, що у свою чергу слугуватиме підставою 

для визнання злочину необережним. Це підтверджує обґрунтованість положення, 

передбаченого ч. 4 ст. 37 КК України. 

Таким чином, наявність фактичної помилки не виключає відповідальність за 

необережний злочин. У тих випадках, коли фактична помилка обумовлює 

заподіяння шкоди через необережність, вона (помилка) наче включається в 

необережність. Отже, з останнього випливає висновок про необґрунтованість 

першого варіанту відповіді на поставлене питання. 

Другий варіант передбачає охоплення фактичної помилки змістом 

необережності. Як видається, цей варіант також є некоректним з наступних 

міркувань. В літературі відмічається, що фактична помилка може обумовлювати так 

званий казус. Головною і відмінною ознакою казусу є відсутність вини взагалі, 

тобто будь-якої її форми [135, с. 394]. Детальніше про «взаємодію» казусу і 

фактичної помилки – див. далі по тексту. Оскільки казус характеризується 

відсутністю вини, фактична помилка у такому разі «виходить» за її межі, а відтак і 

за межі  необережності. Отже, другий із пропонованих варіантів співвідношення 

фактичної помилки та необережної вини також не може бути визнаний однозначно 

правильним і обґрунтованим. 

Третій варіант досліджуваного співвідношення передбачає повне охоплення 

необережної вини фактичною помилкою. Тут виникає складне запитання – чи 

завжди необережність є проявом фактичної помилки. З цього приводу в науці 

кримінального права немає однозначності. Вище вже наводились позиції науковців, 

які взагалі заперечують можливість «поєднання» фактичної помилки та 

необережності. Існує також позиція, що необережність в цілому можна розглядати 
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як помилку. Такої думки дотримуються, зокрема, Якушин В.А. [291, с. 91-92], 

Вапсва Ю.В. [31, с. 96].  

На обґрунтування свого підходу Якушин В.А., розглядаючи злочинну 

недбалість, зазначав, що її сутність полягає не у тому, що особа не передбачає 

можливості настання суспільно небезпечних наслідків, а у тому, що вона не 

передбачає це через помилку. 

Нестандартну точку зору висловив В.Ф. Кириченко. На його думку, фактична 

помилка і необережність тісно пов’язані між собою, але не можна стверджувати, що 

остання є якимось «зафіксованим у законі різновидом фактичної помилки». В.Ф. 

Кириченко зазначає, що помилка може бути однією з причин, яка обумовлює 

необережність. На переконання цього вченого, помилка може розглядатись як 

поняття, що зв’язане з тим чи іншим видом необережності, але ніяк не можна їх 

розглядати як поняття одного порядку [113, с. 75-77]. 

Видається, що неоднакові підходи до питання, що розглядається, пов’язуються 

з різними позиціями щодо сутності фактичної помилки. Йдеться про те, що одні 

вчені (наприклад, Б.С. Утевський) вважають, що фактична помилка є неправильною 

оцінкою і не може охоплювати собою відсутність такої. Натомість інші (Якушин 

В.А., Вапсва Ю.А.) виходять з того, фактична помилка також може полягати у 

відсутності оцінки (уявлення) взагалі. 

Виникає серйозне питання, чи завжди при необережності наявна неправильна 

оцінка? Для обґрунтування власних висновків зазначимо наступне. В теорії 

кримінального права одним із варіантів заподіяння шкоди внаслідок необережності 

називають випадки, коли саме діяння суб’єкта позбавлене свідомого вольового 

контролю, але цей контроль не здійснюється з вини самого суб’єкта [83, с. 141]. 

Прикладом такої ситуації називають випадок, коли водій заснув за кермом, 

внаслідок чого потерпілому було заподіяно середньої тяжкості тілесне ушкодження 

(вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК) [135, с. 634]. Наявність 

необережного злочину, на наш погляд, не викликає сумнівів, однак чи можна вести 

мову про помилку за таких умов? На наш погляд, відповідь повинна бути 
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негативною. Вважаємо, що відсутність свідомого і вольового контролю виключає 

оцінку, а відсутність останньої – і помилку.  

Таким чином, на нашу думку, необережність в цілому не завжди є різновидом 

(проявом) фактичної помилки. Отже, третій варіант співвідношення фактичної 

помилки та необережності також не є універсальним для усіх ситуацій, що містять 

фактичну помилку. 

Узагальнюючи наведене вище, зазначимо, що, на наш погляд, можливі кілька 

варіантів співвідношення фактичної помилки та необережної вини, але кожний із 

таких варіантів не є універсальним – окремі випадки їх взаємодії виходять за межі 

даного варіанту. 

Таким чином, системно «вирішує» питання співвідношення фактичної помилки 

та необережності лише четвертий «комплексний» варіант, який включає в себе три 

попередні варіанти як альтернативні. В цілому він передбачає, що фактична 

помилка і необережність як відносно самостійні кримінально-правові явища 

знаходяться у співвідношенні «часткового перетинання». Це означає, що в одних 

випадках фактична помилка і необережність можуть виключати одна одну, а в 

інших – існувати паралельно. 

Щодо співвідношення фактичної помилки з виною в цілому, то, як випливає з 

аналізу співвідношення помилки з її формами (умислом і необережністю), вони 

знаходяться у відношенні «часткового перетинання». Вина не охоплює собою 

фактичну помилку в цілому, оскільки є прояви такої помилки, що знаходяться за 

межами вини (наприклад, казус). Фактична помилка також не охоплює собою ні 

умисел, ні необережність в цілому. Разом з цим, і умисна, і необережна форма вини 

можуть «включати» в себе фактичну помилку. 

Фактична помилка і казус. За відсутності законодавчої дефініції казусу, в 

науці ним визнають ситуації, коли особа не усвідомлює суспільно небезпечного 

характеру свого діяння або не передбачає можливості настання суспільно 

небезпечних наслідків свого діяння і при цьому не повинна була і не могла це 

усвідомлювати (передбачати) [135, с. 385].  
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Тісний взаємозв’язок між казусом і необережністю зумовлює наявність тих же 

варіантів співвідношення досліджуваних явищ. Щодо першого варіанту, то в 

доктрині не заперечується можливість обумовлення фактичною помилкою казусу, 

тому не вбачаємо необхідність у детальному аналізі цього підходу. Зазначимо лише, 

що неусвідомлення факту заподіяння шкоди об’єкту кримінально-правової охорони 

(суспільної небезпечності в розумінні об’єктивного підходу) чи непередбачення 

можливості настання суспільно небезпечних наслідків може бути наслідком 

фактичної помилки, а тому не виключене поєднання фактичної помилки не лише з 

необережністю, але і з казусом. Такий підхід не суперечить проведеній вище думці 

щодо родової характеристики помилки як неправильної оцінки, оскільки, як вже 

зазначалось, на наш погляд, неусвідомлення може бути наслідком неправильної 

оцінки. Прикладом, що підтверджує такий висновок, є ч. 2 ст. 37 КК України 

(детальніше щодо аналізу ст. 37 КК – див. підрозд. 2.2.) 

Як було показано вище, фактична помилка може «включатись», зокрема, в 

умисну і необережну форми вини, тому не потребує доведення той факт, що казус 

не охоплює фактичну помилку в цілому. 

Третій варіант співвідношення цих явищ порушує головне питання – чи завжди 

казус «містить у собі» фактичну помилку. З даного приводу Кириченко В.Ф. писав, 

що помилка при казусі має невідворотний характер [113, с. 78]. Л.І. Коптякова 

також вважає, що «по суті вибачлива помилка являє собою невинувате заподіяння 

шкоди» [273, с. 28]. Дійсно, у традиційному розумінні при казусі має місце діяння, 

вчинене під контролем волі і свідомості. Звідси випливає, що суб’єкт  в будь-якому 

разі надає оцінку своєму діянню та іншим фактичним обставинам, а те, що він не 

усвідомлює суспільно небезпечний характер діяння чи не передбачає можливості 

настання суспільно небезпечних наслідків є результатом неправильної оцінки. 

Таким чином, підтримуємо думку В.Ф. Кириченка, що помилка при казусі має місце 

завжди, однак виникає питання, чи завжди вбачається саме фактична помилка? На 

наш погляд, ні. Вважаємо, що не виключеним є те, що предметом неправильної 

оцінки при казусі може бути і юридична характеристика. Наприклад, ч. 5 ст. 41 КК 

передбачає відсутність вини (казус) [200, c. 93], однак, як буде з’ясовано далі, вона 
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може відображати не лише фактичну, але і юридичну помилки (див. підрозділ 2.2.). 

Отже, казус і фактична помилка знаходяться у співвідношенні часткового 

перетинання. 

Фактична помилка і відхилення дії. Досить неоднозначним є співвідношення 

фактичної помилки і відхилення дії. Часто відхилення дії розглядають як різновид 

фактичної помилки в причиновому зв’язку[113, с. 68-69; 264, с. 513; 35, с. 125]. 

Інколи його відносять до помилки в діянні [249, с. 20], часом «змішують» з 

помилкою в особі потерпілого [264, с. 513] чи помилкою в об’єкті [31, с. 35]. Інші 

науковці ( Рарог О.І. [232, с. 101] та Кривоченко Л.М. [132, с. 180-181]) відхилення 

дії не розглядають як фактичну помилку. 

Фаткулліна М.Б. відокремлює відхилення дії від помилки в об’єкті, зазначаючи, 

що за відхилення дії шкода заподіюється не внаслідок того, що винний помилково 

приймає об'єкт за належний, а внаслідок яких-небудь інших причин [273, с. 87]. 

Познишев С.В. також вказував, що ситуація фактичної помилки і відхилення дії, 

хоча і «близько розташовані», однак мають серйозні відмінності [215, с. 304]. 

Зазначимо, що у наукових джерелах найбільш детально розглянутий лише один 

з варіантів відхилення дії – коли умисел винного був спрямований на заподіяння 

смерті одному конкретному потерпілому, однак в результаті шкода необережно 

заподіяна іншій особі [247, с. 135], хоча цим відхилення дії не обмежується. 

Кривоченко Л.М., обґрунтовуючи свою позицію про те, що відхилення дії лише 

зовні подібне до фактичної помилки, але не є нею, вказує, що при відхиленні дії 

шкода, яка повинна була настати, не настає з незалежних від особи причин [132, с. 

180-181]. Вапсва Ю.А., аналізуючи ці аргументи, зазначає, що все-таки певне діяння 

вчиняє людина, а не обставини. Саме вона має можливість правильно оцінити 

обстановку, вибрати час, уникнути вторгнення зовнішніх сил. Звідси дослідник 

робить висновок про те, що відхилення дії має повне право вважатись окремим 

видом фактичної помилки. Крім того, розглядаючи відмінність відхилення дії від 

фактичної помилки в об’єкті, Вапсва Ю.А. зауважує, що за відхилення дії шкода 

об’єкту посягання заподіюється випадково, в силу обставин, які суб’єкт злочину 
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неправильно оцінив, не передбачав чи які від його волі не залежали [31, с. 135] 

(виділено мною – А.А.). 

 Якушин В.А., розглядаючи відхилення дії, зазначає, що у такому випадку 

помилки в потерпілому немає, адже винний абсолютно точно знав свою жертву, 

візуально тримав її під своїм контролем, однак недооцінив (виділено мною – А.А.) 

можливої поведінки потерпілого, наявні фактори, наприклад, оточення, обстановку, 

в якій вчинялося діяння, тощо. Іншими словами, на думку науковця, має місце 

недооцінка обстановки вчинення злочину. У даному разі дослідник вбачає 

відхилення не дій винного, а відхилення об’єкту [291, с. 88]. 

Вважаємо, що для з’ясування питання, чи можна вважати відхилення дії 

проявом фактичної помилки, необхідно розглянути причини відхилення дії. 

Кривоченко Л.М. вважає, що ці причини не залежать від особи. Як приклад, 

науковець наводить ситуацію, коли суб’єкт спрямовує свої дії на заподіяння шкоди 

одній особі, але через обставини, що не залежать від нього (виділено мною – А.А.), 

а не в силу помилки, шкода заподіюється іншій особі [132, с. 180-181]. На «інші» (не 

пов’язані з помилкою) причини наголошує і Фаткулліна М.Б. [273, с. 87]. З аналізу 

позиції Вапсви Ю.А. випливає, що серед причин відхилення дії він називає як ті, на 

які особа може впливати, так і ті, що не залежать від неї. Аналіз підходу Якушина 

В.А. дозволяє зробити висновок, що він вбачає певний зв'язок між суб’єктом і 

обставинами, які спричинили відхилення дії. Отже, серед науковців немає 

однозначної позиції щодо «правової природи» причин відхилення дії. 

На нашу думку, саме від останнього залежить вирішення питання про 

співвідношення фактичної помилки і відхилення дії. Якщо розглядати відхилення дії 

як явище, що не залежить від особи, то, на нашу думку, некоректно вести мову про 

помилку, оскільки особа не помиляється щодо певних обставин, а «інший» наслідок 

настає через незалежні від неї обставини. Якщо ж до відхилення дії відносити 

випадки, коли небажаний для суб’єкта результат настав з причин, що залежали від 

нього, то у такому випадку, на нашу думку, вбачається фактична помилка. 

Спробуємо порівняти також правила кваліфікації, які застосовуються при 

фактичній помилці і відхиленні дії. За пануючим підходом випадки відхилення дії 
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утворюють сукупність двох злочинів: замах на злочин, що охоплюється умислом 

винного, і необережне заподіяння шкоди іншій особі, якщо, звичайно, така шкода не 

охоплювалась необережною виною. Така позиція була розроблена ще 

дореволюційною наукою кримінального права і залишається домінуючою і зараз 

[78, с. 18-19]. 

Подібний «варіант» кримінально-правової оцінки може мати так звана 

фактична помилка у причиновому зв’язку, а саме – ситуація, коли  суб’єкт вчинив з 

умислом яке-небудь злочинне діяння і, будучи впевненим, що результат досягнутий, 

вчиняє інше діяння, але результат наступає внаслідок другої дії (таку ситуацію 

називають dolus generalis). Наприклад, якщо суб’єкт, маючи на меті вбивство особи, 

заподіє потерпілому тяжке поранення, а потім, будучи переконаним, що потерпілий 

вже мертвий, скидає тіло у воду. Значна кількість криміналістів минулого та 

сучасного вбачає в таких випадках не єдине умисне злочинне діяння, а замах на 

вбивство і заподіяння смерті з необережності (або випадок – за відсутності 

необережної вини) [74, с. 83; 14, с. 89-92;  264, с. 513; 113, с. 70-71] (проблема 

кваліфікації ситуацій dolus generalis буде розглянута у підрозд. 3.2). 

Детально не досліджуючи обґрунтованість вказаних підходів до кримінально-

правової кваліфікації таких ситуацій, зауважимо, що навряд чи спільність цих 

підходів до кримінально-правової кваліфікації може «поєднувати» одне явище 

(відхилення дії) з іншим (фактичною помилкою).  

Отже, питання співвідношення відхилення дії і фактичної помилки залежить 

від розуміння «природи» цих явищ. Як уявляється, саме різне розуміння сутності 

відхилення дії і зумовили дискусійність його співвідношення з помилкою.  

На підставі викладеного вище, можна сформулювати наступні висновки. 

1. Фактична помилка і юридична помилка. Фактична помилка відрізняється від 

юридичної помилки за предметом. Помилка в характері діяння одними науковцями 

розглядається як фактична помилка, а інша – як юридична помилка. Вважаємо, що 

ця помилка може визнаватися одним з різновидів фактичних помилок, але її предмет 

(як і предмет всіх інших фактичних помилок) повинен обмежуватись фактичними 

обставинами. 
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2. Фактична помилка і склад злочину. Предмет фактичної помилки не 

обмежується обставинами, що кореспондують з елементами складу злочину. 

Фактичні помилки також можуть стосуватися обставин, що «виходять» за межі 

складу злочину. Ці помилки не можуть впливати на кримінально-правову 

кваліфікацію, однак не виключений їх вплив на обрання заходів кримінально-

правового характеру.  

3. Фактична помилка і вина. 3.1. Фактична помилка і умисна вина. Фактична 

помилка і умисна форма вини не є взаємовиключними. При цьому фактична 

помилка здатна впливати на стадію злочину, зумовлювати відповідальність за 

злочин іншого виду, ніж той, що мав місце реально, враховуватись при призначенні 

покарання тощо. Існують також проблемні аспекти врахування фактичної помилки 

при здійсненні кримінально-правової кваліфікації умисного злочину.  

3.2. Фактична помилка і необережна вина. Фактична помилка і необережність 

не виключають один одного. В цілому вони є відносно самостійними кримінально-

правовими явищами і знаходяться у співвідношенні «часткового перетинання», 

тобто в одних випадках фактична помилка і необережність можуть виключати одна 

одну, а в інших – існувати паралельно. 

Отже, фактична помилка і вина в цілому знаходяться у відношенні «часткового 

перетинання».  

4. Фактична помилка і казус. Казус може включати фактичну помилку, але не 

завжди обумовлюється нею, тобто ці явища знаходться у співвідношенні 

«часткового перетинання». 

5. Фактична помилка і відхилення дії. Дискусійність співвідношення фактичної 

помилки і відхилення дії полягає в неоднозначності підходів науковців до сутності 

відхилення дії, а саме – до причин, що його обумовлюють. Одними науковцями 

відхилення дії розглядається як явище, що не залежить від особи, а іншими – до 

відхилення дії відносяться й випадки, коли «інший» результат настав з причин, що 

залежали від неї. За другим підходом фактична помилка не виключається. 
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1.3. Проблеми систематизації фактичних помилок 

Повноцінне дослідження фактичної помилки в кримінальному праві обумовлює 

необхідність вивчення їх різновидів. Однак, перед тим, як перейти до розгляду 

питання «по суті», вважаємо за необхідне звернути увагу на наступне. 

Виокремлюючи ті чи інші різновиди фактичних помилок, науковці, як правило, 

оперують поняттям «класифікація», однак, на нашу думку використання цього 

поняття не завжди є коректним щодо фактичних помилок з наступних міркувань. 

Традиційно класифікація розглядається як один з видів поділу поняття, що вимагає 

дотримання відповідних правил формальної логіки. Згідно з одним з таких правил 

поділ поняття повинен здійснюватись за одним критерієм, однак пропонований 

нами кількаступеневий поділ фактичних помилок, що не усувають злочинність 

діяння, здійснюється за різними критеріями (конкретніше – див. далі). Не завжди 

вдається також слідувати правилу, за яким члени поділу повинні виключати один 

одного [123, c. 161-162]. Крім того, до класифікації, окрім «стандартних» 

формально-логічних правил поділу поняття, ставляться також «додаткові» вимоги 

(правило безперервності, правило суттєвості підстави) [19, c. 93-94]; інколи 

вказується на таку її особливість, як відносно стійкий характер [75], особливу 

соціальну, наукову чи практичну значимість [191, с. 166]. Отже, класифікація займає 

особливе місце серед форм упорядкування певної множини одиниць. 

Виходячи із зазначеного вище, дотримуючись вказаних правил логіки, 

здійснити повноцінну класифікацію деяких фактичних помилок з виокремленням їх 

видів (а не різновидів) видається неможливим, тому пропонуємо в цій частині 

вживати менш «вимогливе» поняття, яким, на нашу думку, може бути  

«систематизація». Відмітимо, що зміст поняття систематизації та його 

співвідношення із класифікацією в науці є неоднозначним. Щодо його змісту, то 

згідно з тлумачним словником української мови поняття «систематизувати» означає 

приводити в систему [244, с. 205]. Великий тлумачний словник російських дієслів 

під поняттям «систематизувати» розуміє створювати цілісне уявлення про що-

небудь, що складається з множини елементів, які знаходяться в певних відносинах і 

зв’язках один з одним, що мають певний порядок розташування і взаємного 
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співвідношення частин та утворюють деяку єдність [21]. Дослідивши філософський 

аспект поняття систематизації, Садовський В.М. сформулював наступну дефініцію 

систематизації – це мисленнєва діяльність, в процесі якої досліджувані об’єкти 

об’єднуються в певну систему на основі обраного принципу [237, с. 37].  

В доктрині також пропонуються різні варіанти співвідношення класифікації і 

систематизації. В деяких джерелах вони визнаются синонімами [270], в інших – 

класифікація визнається формою систематизації знань [207], а в третіх – 

систематизацію певної області знань чи діяльності розглядають як основну ціль 

класифікації [276, c. 523]. 

Незважаючи на плутанину, фрагмент якої був наведений вище, в науці 

кримінальному права прослідковується певна тенденція до розуміння систематизації 

як «нестрогої класифікації». Такий підхід проводиться, зокрема, у працях Берзіна 

П.С. [17, c. 471-472; 18, c. 246], Ткаченко В.В. [255, с. 103], Мантуляка Ю.В. [190, с. 

61-62]. Орієнтуючись на таку тенденцію, надалі для упорядкування фактичних 

помилок використовуватиметься поняття «систематизація», що, в першу чергу, 

обумовлено недотриманням при проведенні їх поділів формально-логічних правил, 

обов’язкових для класифікації. Крім того, ми маємо на меті створити певне цілісне 

уявлення про фактичні помилки, що дозволяє вести мову про їх систему, а тому і 

про систематизацію.  

Переходячи до упорядкування фактичних помилок, насамперед вважаємо за 

необхідне виокремити ті з критеріїв, які є найбільш важливими і мають практичне 

та (або) теоретичне значення. На наше переконання, такими є: 

1) причини  та умови виникнення помилки [83, c. 212]; 

2) зміст неправильної оцінки; 

3) характер впливу на злочинність діяння; даний критерій дозволяє виокремити 

дві групи помилок – ті, що усувають та ті, що не усувають злочинність діяння. 

Фактичні помилки першої групи можна далі систематизувати за підставою усунення 

злочинності діяння. Другу групу помилок (ті, що не усувають злочинність діяння) 

також можна далі упорядковувати за співвідношенням обставин, яких стосується 

фактична помилка, з окремим компонентом ЮСЗ, та за кримінально-правовими 
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наслідками (детальніше – див. далі, щодо схематичного відображення різновидів 

фактичних помилок – див. додаток Г).  

Поділ фактичних помилок за причинами та умовами виникнення помилки 

передбачає виокремлення таких їх видів, як вибачливі (сумлінні) та невибачливі 

(несумлінні). П.С. Дагель і Д.П. Котов пояснили, що вибачливі помилки мають 

місце тоді, коли особа за уважного і добросовісного відношення до справи не могла 

уникнути цієї помилки, і, відповідно, ця помилка не може бути «поставлена їй у 

вину». Невибачливий характер помилки означає, що за уважного ставлення до 

справи суб’єкт зміг би її не допустити [83, c. 212]. Таке роз’яснення змісту 

сумлінності та несумлінності помилок є усталеним в науці кримінального права. 

Щодо практичного значення систематизації за цим критерієм, то з даного 

приводу в доктрині висловлюються різні думки. Невибачливі помилки, на думку 

М.С. Таганцева, усувають умисел, а вибачливі – взагалі будь-яке інкримінування 

[251, c. 545]. Таку ж думку висловлювала і Л.І. Коптякова [125, с. 107]. В.Ф. 

Кириченко зазначає, що вибачлива помилка «лежить в основі» казусу [113, с. 78]. 

Аналізуючи такий поділ, В.А. Якушин вказав, що невибачлива помилка 

необов’язково веде до необережної форми вини, вона може бути і в межах умислу. В 

кращому ж випадку така помилка може свідчити про наявність не умисної, а 

необережної форми вини. Щодо вибачливих помилок, то, на думку Якушина В.А., 

вони можуть змінювати лише зміст і форму вини, а звідси - і межі суб’єктивного 

інкримінування, але не виключати кримінальну відповідальність в цілому [199, с. 

18].  

Дійсно, невибачлива помилка необов’язково веде до необережної форми вини, 

вона може бути і в межах умислу. Вважаємо обґрунтованим зауваження С.Д. 

Шапченка, який зазначає, що відповідно до тенденцій правозастосовної практики 

України кримінально-правова кваліфікація здійснюється без урахування фактичної 

помилки у разі несумлінної помилки щодо обставин, які передбачені як обов’язкові 

або альтернативні ознаки у відповідному ЮСЗ, але не характеризують діяння або 

наслідки (найчастіше у разі «несумлінної помилки» щодо віку потерпілого або 

певних властивостей природи злочину) [283]. До того ж, і вибачлива помилка не 



56 
 

завжди виключає умисел, а може зумовлювати й інші кримінально-правові наслідки 

– усувати «будь-яке інкримінування» (наприклад, при казусі), обумовлювати 

неінкримінування кваліфікуючої ознаки тощо. Як уявляється, вплив фактичної 

помилки на кримінальну відповідальність особи залежить не лише від того, 

вибачлива ця помилка чи ні, але від інших її характеристик, зокрема, від «значення» 

обставини, якої така помилка стосується, для відповідного складу злочину. На наш 

погляд, неможливість однозначно передбачити, який вплив матимуть вибачлива та 

невибачлива помилки, не спростовує цінність систематизації помилок за цим 

критерієм. 

Фахівцями в галузі кримінального права поділ помилок на сумлінні та 

несумлінні сприймається неоднозначно. Зокрема, архаїчним його називає Вапсва 

Ю.А. На його думку, такий поділ мав значення у дореволюційній доктрині 

кримінального права, де за цим поділом вирішувалось питання притягнення особи 

до кримінальної відповідальності та форми вини [31, с. 106]. Спірним його (поділ) 

також вважає Фаткулліна М.Б. При цьому авторка не наводить власних аргументів 

на користь такої позиції, а лише посилається на Якушина В.А., який наголошував на 

неоднозначному впливі цих різновидів помилок на кримінально-правову оцінку 

діяння [273, с. 27].  

На наш погляд, аргументи Вапсви Ю.А. і Фаткулліни М.Б. не є переконливими. 

Найважливішим є те, що вибачливий/невибачливий характер фактичної помилки 

може слугувати основою диференціації підходів до оцінки діяння з позиції 

кримінального права. Фактично цей поділ проводиться в багатьох постановах 

Пленуму ВСУ, в яких розглядаються окремі ситуації, що містять фактичну помилку 

(конкретні положення будуть розглянуті у підрозд. 3.2.). Крім того, слід погодитись 

з Алієвим З.Г., що поділ фактичних помилок за цим критерієм дозволяє встановити 

генезу помилки, її походження [3, с. 36], а, отже, він має і теоретичне значення. 

Щодо другого з пропонованих критеріїв систематизації фактичних помилок, то 

тут слід відмітити, що назва критерію нами дещо змінена. В «оригіналі» цей 

критерій названий характером помилки, однак ця назва видається надто загальною. 

Вважаємо, що «зміст неправильної оцінки» більш точно відображає сутність даного 
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критерію. Так, за «характером помилки» А.І. Санталов пропонує усі фактичні 

помилки поділяти на ті, що характеризуються помилковим уявленням про наявність 

ознак, які фактично відсутні, і ті, що відображають помилкове уявлення про 

відсутність ознак, які фактично мають місце. Автор, обґрунтовуючи значимість 

такої «класифікації», вказує, що в першому випадку може бути визнано наявність 

замаху на злочин, а другий вид помилок може вплинути на форму вини [83, с. 211]. 

Фаткулліна М.Б. теж наводить такий поділ, називаючи їх відповідно позитивною і 

негативною [273, с. 100]. Далі для зручності вживатиметься саме така термінологія.  

Наводячи аргументи щодо значимості такого поділу, А.І. Санталов назвав лише 

один з можливих варіантів впливу виокремлених за цим критерієм фактичних 

помилок на ту чи іншу ситуацію, а насправді таких варіантів на багато більше. 

Відповідні варіанти наслідків можуть обумовлюватись різновидами помилки за 

іншими критеріями. При цьому, як випливає з аналізу доводів А.І. Санталова, ним 

предмет фактичної помилки обмежується лише тими обставинами, які здатні 

впливати на кримінально-правову кваліфікацію, що нами не поділяється. До того ж, 

дослідник взагалі не розглядає ситуації, коли фактична помилка обумовлює 

відсутність злочину в цілому (наприклад, при казусі). 

Не зважаючи на те, що ми не поділяємо думку А.І. Санталова щодо останнього, 

вважаємо, що пропонований ним поділ фактичних помилок за змістом неправильної 

оцінки має кримінально-правове значення, адже кожен з різновидів фактичних 

помилок, виділений за цим критерієм, передбачає «свій» тип ситуації, що, 

безумовно, не може не відобразитись на її кримінально-правовій оцінці. Останнє дає 

можливість констатувати його (поділу) практичне значення.  

Не заперечуючи проти поділу помилок на позитивні та негативні, вбачаємо 

можливу проблемність його використання. Так, якщо під час викрадення майна 

особа вважає, що її дії є непомітними для інших, але насправді хтось за нею 

спостерігає, то по відношенню до таємного способу помилка особи є позитивною 

(вважає, що саме такий спосіб має місце), однак по відношенню до відкритого 

способу така помилка є негативною (вважає, що цей спосіб відсутній). У зв’язку з 

цим виникає питання, яка помилка – позитивна чи негативна – має місце. Вважаємо, 
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що у таких випадках не слід обмежуватись формулюванням на зразок – позитивна 

помилка щодо способу, а варто конкретизувати – позитивна помилка щодо таємного 

способу або, навпаки, негативна помилка щодо відкритого способу, тому що інакше 

неможливо забезпечити ясність в даному питанні. 

Як вже було зазначено вище, за характером впливу на злочинність діяння 

виокремлюються дві групи фактичних помилок – ті, що не усувають та ті, що 

усувають злочинність діяння. Фактичні помилки, що не усувають злочинність 

діяння можна далі систематизувати за співвідношенням обставин, яких стосується 

фактична помилка, з окремим компонентом ЮСЗ. Тут ми пропонуємо виокремити 

фактичні помилки, що кореспондують з відповідними компонентами ЮСЗ, та 

фактичні помилки, що виходять за межі ЮСЗ.  

Серед фактичних помилок, що кореспондують з відповідними компонентами 

ЮСЗ, традиційно виділяють помилки, що кореспондують з так званими 

об’єктивними ознаками ЮСЗ – об’єктом злочину та об’єктивною стороною ЮСЗ. 

Оскільки такі помилки є найбільш поширеними, зосередимось на них більш 

конкретно. Отже, до помилок щодо обставин, які кореспондують з елементами 

об’єкту злочину, відносять: 

1. Помилку в об’єкті злочину. В науковій літературі помилку в об’єкті 

поділяють на помилку в родовому, видовому і  безпосередньому об’єкті посягання 

[126, с. 104]. На нашу думку, з таким поділом погодитись не можна, виходячи з того, 

що про фактичну помилку йдеться лише на «рівні» конкретної ситуації, тому вона 

може стосуватись лише безпосереднього об’єкту. 

  Фаткулліна М.Б. пропонує поділяти фактичні помилки в об’єкті злочину за 

якісною і кількісною характеристикою. Щодо якісного критерію, то такі помилки 

мають місце, коли посягання здійснюється на більш або менш важливий об’єкт, а 

також на інший неоднорідний об’єкт. Кількісний критерій – посягання спрямовано 

на один об’єкт, тоді як в дійсності шкода заподіюється двом чи більшій кількості 

об’єктів [273, с. 84-86]. Аналогічний поділ також пропонує Алієв З.Г. [3, с. 88]. На 

нашу думку, такий поділ має право на існування  
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2. Помилку в предметі злочину. Виділяють окремі різновиди помилки в 

предметі: а) помилка в однорідних предметах і предметах різного роду; б) в якості; 

в) в кількості; г) у наявності чи відсутності предмета злочину [184, с. 14]. 

3. Помилку в особі потерпілого. Окремими науковцями ставиться питання про 

самостійність цього різновиду помилки від помилки в об’єкті. Виокремлюючи цей 

різновид фактичної помилки, Фаткулліна М.Б. зазначає, що помилка в особі 

потерпілого  зазвичай не впливає на кримінальну відповідальність в цілому, якщо 

тільки вона не переростає в помилку в об’єкті [273, с. 99]. Алієв З.Г. вважає, що 

помилка в особі потерпілого має самостійне кримінально-правове значення і 

виходить за межі помилки в об’єкті, оскільки вона може виступати конструктивною, 

конструктивно-розмежувальною, кваліфікуючою ознакою чи обтяжуючою 

обставиною [3, с. 106].  

Вважаємо, що помилка в особі потерпілого має право на відокремлення. 

Дійсно, вона може переростати  в помилку в об’єкті, однак не обов’язково. У 

літературі наводиться приклад, коли винна особа вчиняє злочин щодо іншого 

«ідентичного» потерпілого [264, с. 505]. Погоджуємось, що у такому разі помилки в 

об’єкті немає, однак помилка в особі потерпілого не виключена (вона може 

вплинути на обрання заходів кримінально-правового характеру).  

До фактичних помилок щодо обставин, що кореспондують з елементами 

об’єктивної сторони складу злочину, належать: 

1. Помилка в характері діяння. Тут виокремлюються два різновиди такої 

помилки – 1) коли особа, вчиняючи діяння, через  неправильну оцінку фактичних 

обставин не усвідомлює його суспільно небезпечного характеру; оскільки цей 

різновид помилки виділяється в межах групи помилок, що не виключають 

злочинність діяння, вважаємо, що може вестися мова лише про таку помилку в 

характері діяння, коли особа не усвідомлює суспільно небезпечний характер діяння, 

хоча повинна була і могла це усвідомлювати; 2) коли особа, вчиняючи діяння, через 

неправильну оцінку фактичних обставин вважає, що вчиняє суспільно небезпечення 

діяння, якщо насправді вчинюване не є таким [264, с. 509-511; 269, с. 298]. Існує 
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проблема «природи» цього різновиду помилки (віднесення її до юридичної чи 

фактичної). Детальніше – див. підрозд.1.2.  

2. Помилка щодо суспільно небезпечних наслідків. Тут можна виділити помилку 

в характері наслідків, яка, як і помилка в характері діяння, має два різновиди: 1) 

коли особа через неправильну оцінку фактичних обставин не передбачає настання 

суспільно небезпечних наслідків; в межах групи фактичних помилок, що не 

виключають злочинність діяння, доречно говорити лише про такий прояв цієї 

помилки, коли суб’єкт повинен був і міг передбачити настання таких наслідків; 2) 

коли особа, неправильно оцінюючи фактичні обставини, вважає, що її діяння 

зумовлює настання суспільно небезпечних наслідків. Також можна виділити такі 

помилки в наслідках, за яких особа передбачає настання наслідків менш тяжких чи 

більш тяжких, ніж ті, які фактично настали в результаті діяння. 

3. Помилка в розвитку причинового зв’язку, яка означає неправильну оцінку 

особою причинно-наслідкової залежності між діянням винного і наслідками, що 

настали в результаті цього діяння. Для інкримінування особі того чи іншого 

наслідку обґрунтовано вимагається, щоб вона хоч у загальних рисах 

усвідомллювала розвиток причинового зв’язку [192, с. 152; 264, с. 511]. 

4. Помилка в засобі вчинення злочину. В літературі використовується поняття 

«непридатні засоби» [89, с. 159-160]. Фаткулліна М.Б. виділяє наступні види 

помилок в засобах вчинення злочину: а) помилка в придатності засобу, який взагалі 

не може бути використаний для вчинення злочину у конкретних умовах; б) помилка 

щодо якості (властивостей) засобу вчинення злочину; при чому тут можливі два 

варіати – коли помилка пов’язана з використанням засобу, властивості якого були 

винним занижені, і засобу, властивості якого були винним завищені [273, с. 125-

132]. Виокремлення цих двох різновидів помилок в придатності засобів навряд чи є 

виправданим з огляду на те, що, як видається, не виключене їх «змішування». 

Наприклад, помилка в придатності засобу, який «взагалі не може бути використаний 

для вчинення злочину у конкретних умовах», водночас може бути помилкою в 

якості такого засобу.  
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Більш сприйнятним є поділ Кириченка В.Ф., який виділяв засоби, що можуть 

бути непридатними а) через об’єктивні властивості даного випадку і б) об’єктивну 

нездатність за будь-яких умов заподіяти злочинний результат [113, с. 53]. 

4. Помилка в способі вчинення злочину. Як уявляється, спільні ознаки способу і 

засобу дозволяють цю помилку класифікувати так само, як і помилку в засобі (див. 

вище поділ за Кириченком В.Ф.). 

5. Помилка в обстановці вчинення злочину. Така помилка стосується обставин 

(умов) вчинення особою діяння, яким завдається шкода об’єкту кримінально-

правової охорони.  

6. Помилка в часі вчинення злочину. Має місце, якщо особа помиляється щодо 

періоду часу вчинення діяння, якому надається кримінально-правова оцінка;  

7. Помилка в місці вчинення злочину. Полягає у неправильній оцінці особою 

частини території, на якій вчиняється значиме для кримінального права діяння. 

Оскільки фактична помилка може допускатись суб’єктом не лише під час 

одноособового вчинення діяння (щодо обставин «свого» діяння), але і в разі його 

вчинення кількома особами (щодо обставин діяння іншої особи), вивчення 

різновидів фактичних помилок дозволяє стверджувати, що можливі ситуації, коли 

фактична помилка кореспондує з елементами суб’єкта злочину та суб’єктивної 

сторони складу злочину. Один з різновидів помилок цієї підгрупи згадується в 

науковій літературі. Йдеться про так звану помилку в мотиві іншого співучасника 

[31, с. 160]. Відразу зауважимо, що, на нашу думку, коректніше її називати 

помилкою в мотиві іншої особи (співучасника чи особи, спільно з якою вчиняється 

діяння). Вапсва Ю.А. вважає, що помилка в мотиві матиме місце у випадку, коли 

особі невідомо про справжній мотив, яким фактично керується особа під час 

вчинення злочину, адже вона помилялася сама чи була введена в оману. Аналізуючи 

цей вид помилки, автор наводить приклад, коли двоє суб’єктів скоїли умисне 

вбивство. Один з них керувався корисливим мотивом, а інший такого мотиву не 

усвідомлював. Саме через те, що особа помилялась щодо справжнього мотиву 

іншого співучасника, а цей мотив є кваліфікуючою ознакою, на думку криміналіста, 
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остання не повинна інкримінуватись суб’єкту, що помилявся [31, с. 160]. В цілому 

позиція Вапсви Ю.А. видається обґрунтованою.  

Окрім помилки в мотиві іншої особи, до помилок що кореспондують з 

суб’єктивною стороною ЮСЗ, також слід відносити помилку в меті іншої особи. До 

помилок, що кореспондують з суб’єктом злочину, доцільно відносити помилки 

щодо віку іншої особи, спільно з якою вчиняється певне діяння, її осудності та щодо 

ознак спеціального суб’єкта. 

Поаналізуємо питання щодо суперечності/несуперечності двох тез: 1) фактична 

помилка може стосуватись лише ознак об’єктивного характеру, 2) не виключені 

фактичні помилки, що кореспондують з суб’єктивними характеристиками ЮСЗ. У 

науці більш конкретно це питання розглянуто в контексті помилки в мотиві іншої 

особи. Вапсва Ю.А., розглядаючи помилку в мотиві, на це питання відповіді не дає. 

На думку Ф.Г. Гилязєва, помилка в мотиві чи цілі «співучасника» відноситься до 

помилки в суб’єктивних ознаках суспільно небезпечного діяння, що характеризують 

його як злочин [76, с. 20, 74-93]. Такий підхід заперечують Якушин В.А. і Назаров 

В.В. Вони зауважують, що мотив і ціль співучасника суб’єктивні в своєму 

філогенезі, однак, зародившись і проявившись назовні за допомогою слів, жестів, 

міміки і т.д., вони в онтогенезі виступають уже зовнішніми силами для інших, 

елементами суб’єктивної реальності. Позиція цих авторів зводиться до того, що 

мотив і ціль іншого співучасника є суб’єктивними ознаками лише для цього 

співучасника, а для інших вони вже є об’єктивною реальністю. Отже, помилку в 

мотиві та цілі іншого співучасника слід розглядати як помилку в об’єктивних 

ознаках суспільно небезпечного діяння [199, с. 10-12]. 

Наведена думка науковців є цілком логічною та аргументованою. За аналогією 

її можна «поширити» й на інші помилки, що стосуються суб’єктивних ознак осіб, 

разом з якими вчиняється діяння. Отже, помилки в суб’єктивних ознаках іншої 

особи для особи, яка допускає таку помилку, є об’єктивними. Викликає заперечення 

формулювання, що вживається науковцями - «помилка в мотиві співучасника», тому 

що спільне вчинення кількома особами діяння ще не свідчить про співучасть.  
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Вище ми виділили в самостійну групу фактичні помилки, що виходять за межі 

ЮСЗ (детальніше про співвідношення помилки зі складом злочину – див. 

підрозд.1.2.). В межах пропонованої групи виділяються фактичні помилки, що 

враховуються: 1) при призначенні покарання; 2) при вирішенні питання про 

звільнення від кримінальної відповідальності; 3) при вирішенні питання про 

звільнення від покарання та його відбування; 4) при застосуванні заходів виховного 

характеру; 5) при обранні заходів кримінально-правового характеру щодо ЮО. 

Щодо першої з вказаних підгруп фактичних помилок, то відповідно до п. 3 ч. 1 

ст. 65 Кримінального кодексу України 2001 року (в подальшому – КК, КК України), 

при призначенні покарання суд враховує, зокрема, ступінь тяжкості вчиненого 

злочину, особу винного та обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання. 

Аналіз змісту ст. 66 КК дозволяє зробити висновок, що стосовно більшості названих 

в КК України обставин, що пом’якшують покарання, наявність фактичної помилки 

виключається. Одні з них стосуються посткримінальної поведінки, інші – 

суб’єктивних характеристик самої особи, яка вчинила злочин, чи інших 

характеристик, особливості змісту яких унеможливлюють допущення фактичної 

помилки щодо них. Винятками, на наш погляд, можуть бути обставини, передбачені 

у пунктах 6, 7 та 8 ч. 1 ст. 66 КК, тобто – «вчинення злочину під впливом погрози, 

примусу або через матеріальну, службову чи іншу залежність», «вчинення злочину 

під впливом сильного душевного хвилювання, викликаного неправомірними або 

аморальними діями потерпілого», «вчинення злочину з перевищенням меж крайньої 

необхідності».  

Фактична помилка може мати місце і щодо окремих обставин, які обтяжують 

покарання. Це стосується, насамперед, обставин,  передбачених пунктами 4, 6, 7, 8, 

9 ч. 1 ст. 67 КК, оскільки вони включають певні  характеристики потерпілої особи. 

Крім того, на наш погляд, не виключена фактична помилка і щодо тих обтяжуючих 

обставин, які передбачають  вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, 

з особливою жорстокістю та загальнонебезпечним способом (п.п.  2, 10, 12 ч. 1 ст. 

67 КК).  
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Фактична помилка може враховуватись також при визначенні ступеню тяжкості 

злочину. Дещо конкретніше та про «механізм» врахування таких фактичних 

помилок – див. підрозд. 2.2. 

Застосування окремих різновидів звільнення від кримінальної відповідальності, 

звільнення від покарання та його відбування є правом, а не обов’язком суду, тобто 

суд має так звані дискреційні повноваження щодо вирішення таких питань. На наше 

переконання, саме в таких випадках у суду є можливість брати до уваги інші дані, в 

тому числі, фактичну помилку щодо обставин, що виходять за межі відповідних 

компонентів ЮСЗ. Усвідомлюємо, що вказані вище назви цих підгруп фактичних 

помилок сформульовані в дуже загальній формі, однак назвати конкретний перелік 

обставин, щодо яких такі помилки можуть мати місце, досить складно, враховуючи 

їх індивідуальність, різноманітність та відсутність відповідних роз’яснень на 

нормативному, правозастосовному та науковому рівнях. Щодо звільнення від 

відбування покарання з випробуванням Письменський Є.О. зазначає, що законом 

підстава цього різновиду звільнення від відбування покарання не конкретизована, її 

розуміння фактично «віддано на відкуп» правозастосовній практиці [214, c. 367]. 

Суди досить часто при обґрунтуванні свого рішення орієнтуються лише на 

нормативні приписи і «забувають» про можливість додатково врахувати також інші 

фактичні обставини, що, на нашу думку, не узгоджується з диспозитивністю таких 

заходів кримінально-правового впливу [224; 225]. Щодо звільнення від покарання та 

його відбування, то в деяких рішеннях суди взагалі обмежуються узагальненим 

формулюванням на зразок «…з  врахуванням скоєного та особи обвинуваченого…», 

не називаючи конкретних аргументів щодо свого висновку [47; 59; 63; 66]. Щодо 

можливого «механізму» врахування таких фактичних помилок – див. підрозд. 2.2. 

Зміст ч. 1 ст. 105 КК свідчить про те, що питання про звільнення неповнолітніх 

від покарання та застосування щодо них примусових заходів виховного характеру 

також є дискреційним повноваженням суду. Тут вказується, що за наявності певних 

умов та підстав суд може (а не зобов’язаний) звільнити від покарання із 

застосуванням примусових заходів виховного характеру. Як вже зазначалось вище, 

на наше переконання, в таких випадках не виключене, в тому числі, врахування 
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фактичної помилки. Щодо можливого «механізму» врахування фактичних помилок 

цієї підгрупи – див. підрозд. 2.2. 

Розділ 14-1 КК (доповнений 23.05.2013р.), що присвячений заходам 

кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб (далі – ЮО), містить 

загальне правило щодо врахування судом при застосуванні до юридичної особи 

таких заходів, зокрема, ступеню тяжкості вчиненого її уповноваженою особою 

злочину, ступеню здійснення злочинного наміру. Виходячи з того, що фактична 

помилка може впливати на ступінь тяжкості злочину, а злочин, вчинений 

уповноваженою особою ЮО, не характеризується в цьому плані якимось 

особливостями, отже, не виключений також вплив фактичної помилки на обрання 

заходів кримінально-правового характеру щодо ЮО. Оскільки фактична помилка 

може «перешкоджати» реалізації умислу особи, вважаємо, що можливе також 

врахування фактичної помилки при визначенні ступеню здійснення злочинного 

наміру уповноваженою особою.  

За критерієм кримінально-правових наслідків пропонуємо виокремлювати 

фактичні помилки, що: 1) впливають на кримінально-правову кваліфікацію; 2) 

впливають на обрання заходів кримінально-правового впливу. В межах першої з 

виокремлених підгруп помилок, зокрема, можна назвати фактичні помилки, що: а) 

виключають умисел, обумовлюючи відповідальність за необережне спричинення 

шкоди; б) виключають інкримінування кваліфікуючої ознаки; в) обумовлюють 

кримінально-правову оцінку дій особи як злочину певного виду; г) впливають на 

кримінально-правову оцінку діяння з урахуванням стадій вчинення злочину.  

Щодо другої підгрупи фактичних помилок, то передусім зазначимо, що її 

виокремлення базується на необхідності пріоритету суб’єктивного інкримінування в 

кримінальному праві. В цьому плані доречно пригадати В.А. Якушина, який під 

суб’єктивним інкримінуванням розуміє стадію правозастосовної діяльності, що 

характеризується тим, що суб’єкту, який вчинив злочин, інкримінуються фактичні і 

юридичні обставини, які «знайшли» своє відображення у його психіці і передбачені 

кримінальним законом, впливають на юридичну оцінку (кваліфікацію) вчиненого і 

визначення кримінально-правових наслідків за нього [292, c. 44]. Тобто суб’єктивне 
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інкримінування не обмежується кримінально-правовою кваліфікацію і має 

застосовуватись також при застосуванні заходів кримінально-правового характеру. 

За таким підходом не виключена фактична помилка щодо тих обставин, які можуть 

враховуватись судом при обранні відповідного заходу. Таким чином, при подальшій 

систематизації вирізняються фактичні помилки, що: а) враховуються при 

призначенні покарання; б) при вирішенні питання про звільнення від кримінальної 

відповідальності; в) при вирішенні питання про звільненні від покарання та його 

відбування; г) при застосуванні примусових заходів виховного характеру; ґ) при 

обранні заходів кримінально-правового характеру щодо ЮО.  

При призначенні покарання фактичні помилки, на наше переконання, можуть 

враховуватися як пом’якшуючі обставини або як показники ступеню тяжкості 

вчиненого злочину (щодо деяких пояснень – див. вище).  

Треба відмітити, що усі з названих кримінально-правових наслідків фактичної 

помилки розглядаються з позиції того, як вони повинні впливати (з позиції de lege 

ferenda) на оцінку діяння суб’єкта. Конкретніше щодо вказаних варіантів наслідків 

фактичної помилки – див. підрозд. 3.1. 

Група фактичних помилок, що усувають злочинність діяння, також може 

піддаватися подальшій систематизації. Пропонуємо здійснювати останню за 

підставою усунення злочинності діяння. Тут вирізняються фактичні помилки, що: 1) 

виключають вину; 2) виключають кримінальну протиправність. 

Названі нами підстави усунення злочинності діяння мають різні типи зв’язку з 

фактичною помилкою. Мається на увазі, що в одному випадку фактична помилка 

самостійно зумовлює підставу ненастання відповідальності (наприклад, при казусі), 

а в іншому – через взаємодію з іншими «чинниками» (при усуненні кримінальної 

протиправності). 

Прикладами казусу є окремі обставини, що виключають злочинність діяння. 

Найбільш однозначним проявом такого казусу, регламентованого КК України, 

визнається уявна оборона, один з різновидів якої за певних умов виключає 

кримінальну відповідальність (ч. 2 ст. 37 КК) [162]. 
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Для обґрунтування виокремлення другого виду фактичної помилки наведемо 

приклад: 15-річна особа заподіює потерпілому тяжке тілесне ушкодження в стані 

уявної оборони, допускаючи невибачливу фактичну помилку, яка згідно з ч. 4 ст. 37 

КК виключає відповідальність за умисне спричинення шкоди. Отже, вбачаються 

ознаки необережного злочину, передбаченого ст. 121 КК, однак ч. 2 ст. 21 КК 

наводить вичерпний перелік злочинів, за які підлягають відповідальності особи, що 

вчинили злочин у віці від 14 до 16 років і необережне тяжке тілесне ушкодження до 

цього переліку не належить [162]. З першого погляду, можна заперечити, що 

підставою усунення кримінальної відповідальності є не фактична помилка, а вік 

особи, однак глибший погляд примушує зауважити, що без фактичної помилки 

щодо наявності суспільно небезпечного посягання особа підлягала б 

відповідальності за умисне тяжке тілесне ушкодження (ст.121 КК), відповідальність 

за яке несуть особи з 14 років. Отже, фактична помилка, взаємодіючи з такою 

обставиною, як вік особи, обумовлює виключає кримінальну протиправність, 

обумовлюючи цим самим ненастання відповідальності. 

Дослідження поєднання окремих характеристик фактичної помилки, виділених 

за різними критеріями систематизації, дозволяє помітити, що вони можуть 

характеризуватись так званим кумулятивним ефектом. Це означає, що їх 

кримінально-правове значення може залежати від «комбінації» різновидів 

фактичних помилок. Спробуємо проілюструвати цей «кумулятивний ефект» на 

прикладі помилок, що не виключають злочинність діяння. Для доведення своєї 

думки пропонуємо розглянути «взаємодію» таких критеріїв упорядкування 

фактичних помилок: а) причини та умови виникнення помилки; б) зміст 

неправильної оцінки; в) співвідношення обставин, яких стосується фактична 

помилка, з окремим компонентом ЮСЗ. Систематизація помилок, що не усувають 

злочинність діяння, за кримінально-правовими наслідками «відповідає» за результат 

такої взаємодії. 

Наведемо конкретні приклади. Так, негативна вибачлива фактична помилка 

щодо неповнолітнього віку особи при зґвалтуванні виключає інкримінування 

відповідної кваліфікуючої ознаки. Модифікуючи перший «компонент» 
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розглядуваної «комбінації», припустимо, що допущена негативна невибачлива 

фактична помилка щодо такої обставини. Така помилка не виключає інкримінування 

кваліфікуючої ознаки «неповнолітньої» при зґвалтуванні. Цей орієнтир 

сформульований в абз. 2 п.10 ППВСУ «Про судову практику у справах про злочини 

проти статевої свободи та статевої недоторканності особи» №5 від 30.03.2008 р. 

[222]. Ми цей підхід ПВСУ не поділяємо, однак правозастосовна практика 

орієнтується саме на нього.  

Позитивна фактична помилка щодо неповнолітнього віку потерпілої при 

зґвалтуванні за теоретичним підходом може впливати на оцінку діяння з позиції 

стадії злочину (інше питання, що на практиці такі ситуації нами не зустрічались). На 

цьому прикладі можна помітити, що в деяких випадках різновид помилки за одним з 

пропонованих критеріїв не відіграє «свого» значення (йдеться про вибачливість чи 

невибачливість такої помилки). 

Якщо змінити останній «компонент», тобто припустити, наприклад, що 

допущена невибачлива негативна фактична помилка щодо характеру діяння, то 

підхід до кримінально-правової оцінки може змінитися. Як видається, прояв саме 

цієї фактичної помилки передбачений в ч. 4 ст. 37 КК, де зазначається, що якщо в 

обстановці, що склалася, особа не усвідомлювала, але могла усвідомлювати 

відсутність реального суспільно небезпечного посягання, вона підлягає 

кримінальній відповідальності за заподіяння шкоди через необережність [162]. Як 

бачимо, цей різновид фактичної помилки обумовлює відповідальність за 

необережне спричинення шкоди. 

Погоджуємось, що нами відображено лише окремі аспекти так званого 

кумулятивного ефекту. Насправді ж таких можливих «комбінацій» на багато більше. 

Однак навіть з наведеного можна сформулювати кілька висновків. По-перше, 

взаємодія різновидів фактичних помилок за різними критеріями може мати 

кримінально-правове значення. По-друге, таке значення залежить від відповідного 

«набору» характеристик помилки і зміна одного з «компонентів» цієї «комбінації» 

може зумовлювати зміну кримінально-правового наслідку в цілому.  
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Разом з цим, можливі випадки, коли одна з характеристик фактичної помилки 

має пріоритетне значення над іншою (іншими) в аспекті правових наслідків 

помилки. Зокрема, цей варіант «взаємодії» характеристик фактичної помилки був 

продемонстрований вище в ситуації, коли розглядалась позитивна фактична 

помилка щодо неповнолітнього віку потерпілої при зґвалтуванні. 

Окрім вище вказаного, й інші обставини можуть змінювати кримінально-

правове значення певного різновиду фактичної помилки. Зокрема, йдеться про те, чи 

стосується помилка основного ЮСЗ чи, наприклад, кваліфікованого ЮСЗ. 

Негативна вибачлива фактична помилка щодо неповнолітнього віку потерпілої 

особи в ЮСЗ, передбаченого ч. 1 ст. 304 КК, і ЮСЗ, передбаченого ч. 3 ст.152 КК, 

має різний вплив на оцінку діяння. Конкретніше про варіанти такого впливу – див. 

підрозд. 3.2. 

Як вже було зазначено вище, упорядкування помилок, що не усувають 

злочинність діяння, за кримінально-правовими наслідками відображає результат 

взаємодії критеріїв систематизації помилок. Наше дослідження показує, що 

значення усіх розглянутих варіантів «комбінацій» різновидів фактичних помилок в 

кінцевому підсумку зводиться до відповідного різновиду фактичної помилки за 

критерієм кримінально-правових наслідків.  

Отже, підводячи підсумок, можна зробити такі висновки. 

1. Виокремлюючи ті чи інші різновиди фактичних помилок, науковці, як 

правило, оперують поняттям «класифікація», однак це поняття не завжди може 

використовуватися щодо фактичних помилок через недотримання в окремих 

випадках правил формальної логіки щодо поділу поняття, які висуваються до 

класифікації. В таких випадках пропонуємо вживати більш «нейтральне» поняття – 

систематизація.  

2. Найбільш важливими і такими, що мають практичне та (або) теоретичне 

значення є наступні критерії упорядкування фактичних помилок: 

1) причини та умови виникнення помилки; 

2) зміст неправильної оцінки; 

3) характер впливу на злочинність діяння. 
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3. Поділ фактичних помилок за причиною їх виникнення передбачає 

виокремлення вибачливих (сумлінних) та невибачливих (несумлінних) їх видів. 

Вибачлива помилка має місце тоді, коли особа за уважного і добросовісного 

відношення до справи не могла уникнути цієї помилки, і, відповідно, ця помилка не 

може ставитись їй у вину. Невибачливий характер помилки означає, що за уважного 

ставлення до справи суб’єкт зміг би її не допустити.  

4. Має кримінально-правове значення поділ фактичних помилок на ті, що 

характеризуються помилковим уявленням про наявність ознак, які фактично 

відсутні (позитивна фактична помилка), і ті, що відображають помилкове уявлення 

про відсутність ознак, які фактично мають місце (негативна фактична помилка). 

5. За характером впливу на злочинність діяння виокремлюються дві групи 

помилок – ті, що усувають та ті, що не усувають злочинність діяння. Кожна з 

названих груп може піддаватись наступному поділу. 

6. Поєднання кількох характеристик однієї фактичної помилки може впливати 

на її кримінально-правові наслідки по різному: в одних випадках воно може 

справляти так званий кумулятивний ефект – коли правовий наслідок помилки 

залежить саме від поєднання відповідних її характеристик; в інших випадках для 

визначення правового наслідку пріоритетною має визнаватись одна з характеристик 

фактичної помилки. 
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Висновки до розділу 1 

Поняття помилки використовується в багатьох галузях науки. Фактичній 

помилці у кримінальному праві притаманні окремі «загальні» характеристики, що 

беруть «свій початок» з філології, логіки, філософії, права. Також фактична помилка 

має власне кримінально-правові характеристики. 

 «Родовим» поняттям помилки у кримінальному праві повинно бути 

словосполучення «неправильна оцінка». Такий підхід, по-перше, відображає етап 

пізнавальної діяльності, на якому вона може виникати, а по-друге, найбільш точно 

відображає зміст досліджуваного явища (як процесу і результату). 

Фактична помилка має свої «часові межі», упродовж яких вона має 

кримінально-правове значення. Можливі три варіанти виникнення та існування 

неправильної оцінки – до, в момент початку чи упродовж наступного (не 

початкового) етапу вчинення діяння, що підлягає кримінально-правовій оцінці, 

однак неправильна оцінка за фактичної помилки в будь-якому разі не може 

виникнути після вчинення діяння. 

Обсяг предмету фактичної помилки становлять не лише обставини, що 

кореспондують з елементами юридичного складу злочину (далі – ЮСЗ), але і 

обставини, що знаходяться за межами ЮСЗ. Зміст предмету складають обставини, 

що мають кримінально-правове значення. 

Власне кримінально-правовою характеристикою фактичної помилки є те, що 

вона повинна отримати свій вираз не «просто» в діянні, а лише у такому, яким 

завдається шкода об’єкту кримінально-правової охорони. 

 Усі характеристики фактичної помилки як кримінально-правового явища 

можна систематизувати, виокремивши: 1) характеристики, що обумовлені 

філологічним, логічним, філософським чи загальноправовим аспектом помилки; 2) 

характеристики, що є наслідком поєднання кількох аспектів; 3) власне кримінально-

правові характеристики, що виокремлюють фактичну помилку серед інших 

правових помилок. Також всі характеристики фактичної помилки можна поділити 

на «внутрішні» і «зовнішні».   
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Отже, фактична помилка – це неправильна оцінка особою під час вчинення 

діяння, яким завдається шкода об’єкту кримінально-правової охорони, фактичної 

обставини об’єктивного характеру, що має кримінально-правове значення. 

Підсумовуючи питання співвідношення фактичної помилки з деякими іншими 

кримінально-правовими явищами, можна стверджувати наступне. Фактична і 

юридична помилки відрізняються за своїм предметом. Якщо предметом фактичної 

помилки є фактичні обставини об’єктивного характеру, що мають кримінально-

правове значення, то предметом юридичної помилки традиційно визнають юридичні 

ознаки та правові наслідки вчинюваного діяння. 

Склад злочину не охоплює фактичну помилку (її предмет) повністю. Фактичні 

помилки можуть як кореспондувати з елементами складу злочину, так і не 

кореспондувати з ними. 

Фактична помилка і вина в цілому є відносно самостійними кримінально-

правовими явищами і знаходяться у співвідношенні «часткового перетинання», 

тобто в одних випадках фактична помилка може виключати вину (наприклад, при 

казусі), а в інших – «співіснувати» з нею. Казус теж лише «частково перетинається» 

з фактичною помилкою. 

Питання співвідношення фактичної помилки і відхилення дії є дискусійним, що 

обумовлюється існуванням різних підходів до сутності відхилення дії. 

Найбільш важливими і такими, що мають практичне та (або) теоретичне 

значення є наступні критерії упорядкування фактичних помилок: 1) причини та 

умови виникнення помилки; 2) зміст неправильної оцінки; 3) характер впливу на 

злочинність діяння. Перший критерій передбачає виокремлення вибачливих 

(сумлінних) та невибачливих (несумлінних) їх видів. За змістом неправильної 

оцінки виокремлюються так звані позитивні та негативні фактичні помилки. 

За характером впливу на злочинність діяння можна виділити дві групи помилок 

– ті, що усувають та ті, що не усувають злочинність діяння. В межах кожної з 

названих груп можна проводити подальший кількаступеневий поділ. 
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Поєднання кількох характеристик фактичної помилки може характеризуватись 

так званим кумулятивним ефектом або одна з характеристик може мати пріоритетне 

значення для визначення правового наслідку. 
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РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ 

ФАКТИЧНОЇ ПОМИЛКИ В СУЧАСНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ 

2.1. Фактична помилка за кримінальним правом окремих іноземних 

держав 

Неповнота нормативного регулювання фактичної помилки в КК України 

обумовлює необхідність його вдосконалення. В цьому плані видається корисним 

провести порівняльно-правове дослідження на предмет регламентації помилки в 

кримінальному праві іноземних держав. На наш погляд, результати такого 

дослідження дозволять вирішити ряд питань. Зокрема, яка «модель» фактичної 

помилки має бути втілена в КК України, яке «місце» положень щодо фактичної 

помилки повинні отримати у вітчизняному КК, а також питання конкретного змісту 

таких положень (які правові наслідки, які різновиди фактичної помилки, які 

особливості змісту цих положень слід було б передбачити в КК тощо). 

Для стислого викладу особливостей регламентації фактичної помилки ми 

об’єднали іноземні держави в наступні групи: 1) держави СНД, 2) деякі інші 

держави так званої «східної гілки континентальної системи права»
3
, 3) окремі 

держави Центральної та Західної Європи, 4) окремі держави сім’ї загального права, 

5) окремі держави так званої «сім’ї соціалістичного права»; 6) окремі держави 

Латинської Америки; 7) окремі держави Африки; 8) окремі держави Азії. 

Наше дослідження щодо кожної групи держав буде проведене за наступним 

алгоритмом: а) назва джерел кримінального права, що вивчатимуться в межах 

певної групи держав; б) з’ясування питання про наявність/відсутність в цих 

джерелах положень щодо фактичної помилки; в) зміст положень, які стосуються 

фактичної помилки
4
;  г) узагальнені висновки щодо особливостей регулювання 

помилки; такі висновки передбачають з’ясування 1) місця положень про помилку у 

системі цих джерел, 2) варіантів впливу фактичної помилки на кримінально-правову 

кваліфікацію та (за наявності) на обрання заходів кримінально-правового характеру, 

3) видів помилки, що регламентуються (за наявності), 4) окремих особливостей 

                                                           
3 Така назва групи держав вживається у працях С.С. Яценка; див., наприклад, [295, c. 114-130]. 
4 Цей пункт у повному обсязі реалізований у таблиці (див. Додаток Ґ) і вибірково у тексті дисертації. 
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змісту конкретних норм про помилку (за наявності); г) виокремлення недоліків та 

(за наявності) переваг норм про фактичну помилку, передбачених у відповідних 

джерелах. 

На підставі проведеного дослідження спробуємо охарактеризувати загальні 

тенденції регламентації фактичної помилки в кримінальному праві досліджуваних 

іноземних держав, а також визначити орієнтири, які можуть бути запозичені 

вітчизняним законотворцем. 

У межах першої групи нами були проаналізовані наступні закони про 

кримінальну відповідальність: Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки 

2000 р. [139], Кримінальний кодекс Республіки Білорусь 1999 р.
 
(далі – КК Білорусі 

[149]), Кримінальний кодекс Республіки Вірменія 2003 р. [150], Кримінальний 

кодекс Республіки Казахстан 2014 р. [152], Кримінальний кодекс Киргизької 

Республіки 1997 р. [143], Кримінальний кодекс Республіки Молдова 2002 р. [153], 

Кримінальний кодекс Російської Федерації 1996 р. [160], Кримінальний кодекс 

Республіки Таджикистан 1998 р. [155], Кримінальний кодекс Республіки Узбекистан 

1994 р. [157].   

Проаналізувавши кримінальні кодекси вказаних держав на предмет 

регламентації фактичної помилки у кримінальному праві, можна стверджувати, що 

це питання в переважній більшості кодексів держав цієї групи взагалі не 

розглядається. У цих джерелах не вживається словосполучення «фактична помилка» 

як серед загальних положень, так і в межах окремих ЮСЗ.  

Єдиним винятком є КК Білорусі, ст. 37 якого «Помилка в наявності обставин, 

що виключають злочинність діяння» [11, c. 416-417] передбачає: «1. Якщо особа 

внаслідок помилки вважала, що знаходиться в стані необхідної оборони чи крайньої 

необхідності або здійснює затримання особи, що вчинила злочин, але за 

обставинами справи не повинна була чи не могла усвідомлювати відсутність 

обставин, що виключають злочинність діяння, її діяння оцінюються відповідно за 

правилами статей 34, 35 і 36 цього Кодексу. 2. Якщо в обстановці, що склалася, 

особа повинна була і могла передбачити відсутність обставин, що виключають 
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злочинність діяння, вона підлягає відповідальності за заподіяння шкоди через 

необережність»
5
. 

Узагальнені висновки щодо особливостей регулювання 

фактичної помилки в КК Білорусі 

1. Фактична помилка в наявності обставин, що виключають злочинність діяння 

міститься серед інших таких обставин в главі 6 Загальної частини цього КК з 

однойменною назвою «Обставини, що виключають злочинність діяння». 

2.  Ст. 37 КК Білорусі не передбачає конкретних правових наслідків фактичної 

помилки, а лише містить відсильне положення до статей 34, 35 та 36 цього КК. 

Відтак, вивчення даного питання вимагає системного аналізу вказаних статей, 

проведення якого дозволяє дійти висновку, що фактична помилка щодо наявності 

обставин, що виключають злочинність діяння, якщо особа за обставинами справи не 

повинна була чи не могла усвідомлювати відсутність таких обставин (тобто має 

місце вибачлива фактична помилка) може обумовлювати:  

а) відсутність злочину в цілому («Не є злочином діяння, вчинене в стані 

необхідної оборони…» – ч. 2 ст. 34; подібні положення також містять ч. 1 ст. 35 і 

ч. 1 ст. 36 цього КК;  

б) відповідальність за перевищення меж необхідної оборони (суб’єкт несе 

відповідальність за умисне заподіяння смерті чи тяжкого тілесного ушкодження – ч. 

3 ст. 34) або перевищення меж, необхідних для затримання особи, що вчинила 

злочин (суб’єкт несе відповідальність за умисне заподіяння смерті або спричинення 

тяжкого чи менш тяжкого тілесного ушкодження – ч. 2 ст. 35). 

Фактична помилка щодо обставин, що виключають злочинність діяння, якщо за 

обставинами справи особа повинна була і могла передбачити їх відсутність (тобто 

невибачлива фактична помилка) зумовлює єдиний правовий наслідок – 

відповідальність за заподіяння шкоди через необережність (ч. 2 ст. 37). 

3. Як випливає з викладеного вище, законодавець регламентує фактичну 

помилку лише щодо окремих обставин, що виключають злочинність діяння. Саме 

окремих обставин, тому що йдеться лише про такі з них, як необхідну оборону, 

                                                           
5 Якщо не зазначено інше, переклад тексту статей кримінального закону з іноземних мов мій – А.А. 
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крайню необхідність та затримання особи, що вчинила злочин. Правові наслідки 

помилки залежать від її виду – вибачлива чи невибачлива. Також слід відмітити, що 

в ст. 37 КК Білорусі передбачено лише позитивну фактичну помилку (помилку в 

наявності обставин, що виключають злочинність діяння). 

4. Безумовно, регламентація фактичної помилки щодо окремих обставин, що 

виключають злочинність діяння, виокремлення її в самостійну підставу виключення 

кримінальної відповідальності є досягненням розглядуваного КК. До переваг 

регламентації такої фактичної помилки також можна віднести їх диференціацію на 

вибачливі та невибачливі.  

Вбачаються також певні недоліки в регламентації фактичної помилки 

білоруським законодавцем. Найважливішим недоліком, на наше переконання, є 

неповнота регламентації, оскільки ст. 37 присвячена лише помилкам в обставинах, 

що виключають злочинність діяння, однак навіть таке часткове регулювання має 

суттєві «мінуси». Передусім не зрозуміло, чому ст. 37 КК Білорусі стосується лише 

деяких обставин, що виключають злочинність діяння. На наш погляд, не виключені 

також помилки в наявності таких обставин, як «діяння, пов’язаного з ризиком» (ст. 

39) та  «виконання наказу чи розпорядження» (ст. 40).  

Щодо перебування серед співучасників злочину зі спеціальним завданням, то 

помилку в наявності такого завдання припустити складно, однак можливі інші 

проблеми, пов’язані з такою обставиною та фактичною помилкою. Відповідно до 

ч. 2 ст. 38 цього КК «Перебування серед співучасників злочину за спеціальним 

завданням» правила частини першої даної статті (щодо того, що суб’єкт не підлягає 

кримінальній відповідальності) не застосовуються до особи, що вчинила особливо 

тяжкий чи тяжкий злочин, пов'язаний з посяганням на життя чи здоров’я людини. У 

зв’язку з цим виникає питання, чи повинно положення ч. 2 ст. 38 поширюватись на 

особу, яка, виконуючи спеціальне завдання, допустила фактичну помилку щодо 

обставини, з якою закон пов’язує наявність тяжкого чи особливо тяжкого злочину. 

На нашу думку, описана ситуація повинна отримати законодавче вирішення. 

В межах держав другої групи – окремих держав східної гілки» континентальної 

системи права – ми досліджували Кримінальний кодекс Республіки Грузії 2000 р. 



78 
 

[141] (далі – КК Грузії), Кримінальний кодекс Литовської Республіки 2000 р. (далі – 

КК Литви) [148], Кримінальний закон Латвійської Республіки 1998 р. (далі – КЗ 

Латвії [138]), Пенітенціарний кодекс Естонської Республіки 2001 р. (далі – ПК 

Естонії [212]). 

Фактична помилка в  КЗ Латвії та КК Литви не передбачена. В них 

словосполучення «фактична помилка» (як і слово «помилка») не вживається. Також 

не використовуються інші формулювання, що можуть відображати помилку. 

Певну зацікавленість викликає КК Грузії, ст. 36 якого має назву «Помилка», 

однак в даному разі, як уявляється, йдеться про юридичну помилку - вибачливу та 

невибачливу помилку у забороні. Натомість в ст. 32 передбачено: «Не є 

протиправними діяння особи, що вчинила передбачене даним Кодексом діяння за 

наявності інших обставин, які хоча в цьому кодексі прямо не згадуються, але цілком 

задовольняють умови правомірності цього діяння». У ст. 38 КК передбачено інші 

обставини, які задовольняють умови невинуватості діяння. На жаль, наведені 

положення залишають відкритим питання, про які конкретно обставини йдеться, 

хоча не виключено, що такою обставиною може бути і фактична помилка. 

Конкретно фактична помилка регламентована лише в кримінальному законі 

однієї з держав даної групи – ПК Естонії. У ст. 17 цього ПК «Незнання обставини, 

що відповідає складу винного діяння» зазначається: «1. Особа, яка під час вчинення 

діяння не знала про обставину, що відповідає складу винного діяння, не вважається 

такою, що вчинила діяння умисно. В такому разі особа несе у передбачених законом 

випадках відповідальність за винне діяння, вчинене з необережності. 2. Особа, яка 

під час вчинення діяння помилково вважала наявною обставину, що відповідає 

складу винного діяння, і передбачає більш м’яке покарання, несе відповідальність за 

умисне винне діяння, на вчинення якого був спрямований її умисел». 

Стаття 31 «Помилка щодо обставини, що виключає протиправність» 

передбачає: «1. Умисне діяння не визнається протиправним, якщо особа під час 

вчинення діяння помилково уявляє собі обставину, що може усунути 

протиправність діяння. У такому випадку особа у передбачених законом випадках 

несе відповідальність за винне діяння, вчинене з необережності. 2. Особа, яка під 
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час вчинення діяння не знає про обставину, що об’єктивно виключає протиправність 

її діяння, несе відповідальність за замах на винне діяння. В такому разі суд може 

застосувати положення ст. 60 даного Кодексу». Відмітимо, що ст. 60 стосується 

пом’якшення покарання. 

Узагальнені висновки щодо особливостей регулювання 

фактичної помилки в ПК Естонії 

1. Положення про фактичну помилку містяться в розділі 1 «Склад винного 

діяння» (ст. 17) та розділі 2 «Виключення протиправності» (ст. 31) глави 2 «Винне 

діяння» Загальної частини ПК. 

2. Зі змісту наведених вище статей випливає, що за ПК Естонії фактична 

помилка може зумовлювати наступні правові наслідки:  

а) виключення умислу; такий наслідок може мати негативна фактична помилка 

щодо обставини, що кореспондує з відповідним компонентом ЮСЗ (ч. 1 ст. 17), 

позитивна невибачлива фактична помилка щодо обставини, що виключає 

протиправність (ч. 1 ст. 31);  

б) усунення злочинності діяння; вважаємо, що такий вплив може мати фактична 

помилка в обставині, яка кореспондує з відповідним компонентом ЮСЗ; як 

уявляється, він може мати місце, якщо негативна фактична помилка щодо 

обставини, що кореспондує з відповідним компонентом ЮСЗ, є вибачливою, що 

виключає вину (обидві її форми), або у разі, якщо відповідне необережне діяння не є 

кримінально караним (ч. 1 ст. 17), також такий вплив прямо передбачений щодо 

позитивної (як випливає з аналізу статті вибачливої) фактичної помилки в обставині, 

що виключає протиправність діяння (ч. 1 ст. 31); 

в) вплив на оцінку діяння з позиції стадії злочину; відповідальність за замах на 

злочин прямо передбачена у разі негативної фактичної помилки щодо обставини, що 

виключає протиправність діяння (ч. 2 ст. 31);  

г) вплив на оцінку діяння як злочину певного виду (іншого, ніж той, що має 

місце об’єктивно); цей наслідок пов'язаний з позитивною фактичною помилкою 

щодо обставини, яка відповідає більш «м’якому» злочину (ч. 2 ст. 17); зі змісту 
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статті не зрозуміло, чи здійснює така помилка також вплив на стадію злочину, що 

інкримінується особі;  

ґ) можливість врахування помилки при призначенні покарання як 

пом’якшуючої обставини – за наявності негативної фактичної помилки щодо 

обставини, що виключає протиправність діяння (ч. 2 ст. 31). 

3. У ПК Естонії регламентовано фактичні помилки щодо обставин, що 

кореспондують з відповідними компонентами ЮСЗ, а також фактичні помилки 

щодо обставин, що виключають протиправність діяння. При цьому у більшості 

випадків послідовно передбачаються і негативні, і позитивні фактичні помилки 

щодо цих обставин. Розрізняються також вибачливі та невибачливі помилки, які, як 

правило, мають різні правові наслідки (детальніше – див. вище). 

4. У наведених статтях ПК Естонії передбачено найбільш поширені фактичні 

помилки та їх правові наслідки. Також перевагою уявляється те, що з аналізу 

правових наслідків вказаних фактичних помилок випливає пріоритет суб’єктивної 

оцінки певних обставин (найбільш яскраво про це свідчить вплив негативної 

фактичної помилки щодо обставини, що виключає протиправність діяння – ч. 2 ст. 

31). «Плюсом» регулювання фактичної помилки в ПК Естонії теж слід визнати 

передбачення можливості впливу фактичної помилки на призначення покарання 

(традиційно вплив помилки обмежують її врахуванням при кримінально-правовій 

кваліфікації). 

Дійсно, найбільш типові ситуації, пов’язані з фактичною помилкою, 

передбачені в ПК, однак, зокрема, в ч. 2 ст. 17 передбачено лише позитивну 

помилку щодо обставини, що відповідає складу більш м’якого злочину, а для 

повноти регламентації уявляється необхідним положення про таку ж помилку щодо 

обставини, що відповідає складу більш тяжкого злочину.  

На предмет фактичної помилки нами було проаналізовано також кримінальні 

закони окремих держав Центральної та Західної Європи, а саме – Кримінальний 

кодекс Французької Республіки 1992 р. [166] (далі – КК Франції), Кримінальний 

кодекс Федеративної Республіки Німеччина 1871 р. (далі – КК ФРН, [164]), 

Кримінальний кодекс Королівства Іспанії 1995 р. (далі – КК Іспанії, [145]), 
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Кримінальний кодекс Італійської Республіки 1931 р. (далі – КК Італії, [142]), 

Кримінальний кодекс Республіки Польщі 1997 р. (далі – КК Польщі, [154]), 

Кримінальний кодекс Фінляндської Республіки 1989 р. (далі – КК Фінляндії, [165]), 

Кримінальний кодекс Королівства Швеції 1962 р. (далі – КК Швеції, [147]), 

Загальногромадянський кримінальний кодекс Королівства Норвегії 1902 р. (далі – 

ЗКК Норвегії, [146]), Кримінальний кодекс Республіки Хорватії 2011 р. (далі – КК 

Хорватії, [159]), Кримінальний кодекс Королівства Данії 1930 р. (далі – КК Данії, 

[144]), Кримінальний кодекс Чеської Республіки 2009 р. (далі – КК Чехії, [167]) та 

Кримінальний кодекс Румунії 2009 р. (далі – КК Румунії, [161]). 

Відразу відмітимо, що лише в кількох основних джерелах кримінального права 

держав цієї групи питання фактичної помилки взагалі не вирішено. Сюди 

відносяться КК Франції та КК Швеції, в яких передбачено як підставу виключення 

кримінальної відповідальності (в КК Швеції – караності) лише юридичну помилку 

(ст. 122-3 і ст. 9 відповідно) і КК Данії, в якому відсутнє положення про помилку у 

кримінальному праві. Кримінальні закони всіх інших держав певним чином (більш 

чи менш повно) регламентують фактичну помилку. 

Узагальнені висновки щодо особливостей регулювання фактичної помилки у 

вказаних джерелах держав Центральної та Західної Європи 

1. Прослідковуються кілька «варіантів» розташування норм про фактичну 

помилку – в главі (розділі) щодо діяння (розділ 2 КК ФРН «Діяння», глава 1 

«Підстави наказування»), злочинів та (або) проступків (розділ 1 КК Іспанії «Про 

злочини і проступки», розділ 3 книги 1 КК Італії «Злочин», розділ 3 КК Хорватії 

«Кримінальне правопорушення»), серед підстав виключення кримінальної 

відповідальності (глава 3 КК Польщі «Виключення кримінальної відповідальності») 

чи звільнення від неї (глава 4 КК Фінляндії «Підстави звільнення від 

відповідальності»), умов кримінальної відповідальності (глава 3 КК Норвегії 

«Умови, що визначають кримінальну відповідальність») тощо. 

2. Як правило, вказані вище джерела регламентують фактичну помилку, що 

впливає на кримінально-правову кваліфікацію, рідше – на обрання заходів 
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кримінально-правового впливу. Правовими наслідками фактичної помилки першої 

групи, як правило, визнаються:  

А) виключення умислу та/або кримінальної відповідальності в цілому; такі 

наслідки зазвичай обумовлюються помилкою щодо обставин, з якими пов’язується 

злочинність діяння (помилка щодо наявності вимушеного стану – § 35 КК ФРН; 

помилка щодо діяння, що становить кримінальне правопорушення – ч. 1 ст. 14 КК 

Іспанії, ст. 47 КК Італії; помилка щодо наявності обставини, що виключає 

неправомірну поведінку чи вину – ст. 29 КК Польщі тощо) та щодо конститутивних 

ознак злочину (§ 16 КК ФРН, § 1 ст. 28 КК Польщі, ст. 30 КК Хорватії та §18 КК 

Чехії тощо). 

При цьому в деяких кримінальних законах прямо вказується на обидва наслідки 

(виключення кримінальної відповідальності та виключення умислу). Так, у ч. 1 ст. 

14 КК Іспанії зазначається «Нездоланна помилка щодо діяння, що становить 

кримінальне правопорушення, виключає кримінальну відповідальність особи. Якщо 

згідно із обставинами справи і особи винного, помилка була здоланною, 

правопорушення в такому разі карається як вчинене з необережності». Ст. 47 КК 

Італії передбачає «Помилка щодо діяння, що утворює злочинне діяння, виключає 

караність особи. Але якщо помилка викликана необережністю, караність не 

виключається, оскільки діяння передбачено законом як необережний злочин».  

У інших статтях прямо регламентовано лише один з розглядуваних правових 

наслідків. Зокрема, в ч. 1 ст. 30 КК Румунії зазначається «Діяння, передбачене в 

кримінальному праві не є злочином, якщо особа, на момент вчинення злочину, не 

знала про існування стану, ситуації чи обставини, від яких залежить злочинність 

діяння». Лише виключення умислу передбачено в ч. 1 § 16 КК ФРН. Тут 

встановлюється: «Хто під час вчинення діяння, не знає про обставини, які 

стосуються складу діяння, передбаченого законом, той діє неумисно. Караність за 

діяння, вчинене з необережності при цьому залишається без змін». У § 1 ст. 28 КК 

Польщі передбачено «Не вчиняє умисного забороненого діяння той, хто 

помиляється щодо обставин, що утворюють ознаки цього діяння». Про усунення 
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помилкою умисної форми вини йдеться також в підрозд. 1 глави 4 КК Фінляндії та § 

18 КК Чехії. 

Можна відмітити, що в більшості випадків диференціація цих двох наслідків – 

виключення кримінальної відповідальності та виключення умислу – залежить від 

вибачливості та невибачливості помилки. Підтвердженням такої тези є наведені 

вище ч. 1 ст. 14 КК Іспанії та ст. 47 КК Італії.  

Б) Вплив на посилення чи пом’якшення відповідальності. Найчастіше 

регламентуються підстави пом’якшення відповідальності. Про відповідальність на 

підставі більш м’якого злочину йдеться, зокрема, в ч. 2 § 16 КК ФРН – «Хто під час 

вчинення діяння, помилково сприймає обставини такими, які стосувалися б складу 

діяння, передбаченого більш м’яким законом, може бути покараний за умисне 

діяння лише за більш м’яким законом». Пом’якшення відповідальності «закладено» 

також у § 2 ст. 28 КК Польщі, де передбачено «Підлягає відповідальності на підставі 

положення, що передбачає менш сувору відповідальність винний, який вчиняє 

діяння, добросовісно помиляючись щодо пом’якшуючої обставини, що є ознакою 

забороненого діяння, від якого таке пом’якшення відповідальності залежить». 

Норму подібного змісту містить ч. 2 § 18 КК Чехії. 

У КК Румунії та КК Іспанії містяться норми щодо неінкримінування 

обтяжуючої обставини, щодо якої суб’єкт допустив негативну фактичну помилку. 

Відповідне положення передбачене в ч. 3 ст. 30 КК Румунії, а в ч. 2 ст. 14 КК Іспанії 

наявна норма дещо «ширшого» змісту: «Помилка щодо факту, що класифікує 

правопорушення, чи щодо обтяжуючої обставини перешкоджає такій оцінці».  

Своєрідним видається підхід італійського законодавця, сформульований в ст. 

59 КК Італії «Обставини, про наявність яких особа не знає, чи обставини, що 

помилково сприймаються як існуючі», за яким: «Оскільки закон не встановлює 

іншого, обставини, що посилюють, пом’якшують або виключають покарання, 

враховуються відповідно на шкоду чи на користь особи, хоча б вони не були їй 

відомі або помилково вважались нею за існуючі. Якщо особа помилково вважала, що 

існують обтяжуючі чи пом’якшуючі обставини, вони не враховуються ні на шкоду, 

ні на його користь…» (підкреслено мною – А.А.). Таким чином, негативні та 
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позитивні фактичні помилки щодо обставин, що  пом’якшують або обтяжують 

покарання, не враховується відповідно на користь особи чи проти неї. На нашу 

думку, тут прослідковується пріоритет об’єктивного інкримінування над 

суб’єктивним.  

Отже, способами пом’якшення відповідальності фактичною помилкою є: 1) 

«трансформація» злочину у більш м’який його вид; 2) «трансформація» злочину у 

більш м’який його різновид (неінкримінування обтяжуючих обставин). 

Про вплив помилки на кримінальну відповідальність особи (не лише про 

пом’якшення такої) йдеться в ст. 82 КК Італії «Заподіяння шкоди іншій особі, ніж 

та, на яку було спрямовано посягання», де передбачено: «Якщо через помилкове 

застосування засобів виконання злочинного діяння чи через іншу причину буде 

спричинена шкода іншій особі, ніж та, на яку було спрямовано посягання, винний 

відповідає так, ніби він вчинив злочинне діяння проти особи, яку він мав на увазі, 

але з прийняттям до уваги положень статті 60, оскільки вони стосуються 

обтяжуючих чи пом’якшуючих обставин». Зі змісту статі випливає, що така помилка 

може зумовлювати не лише відповідальність за більш м’який, але і за більш тяжкий 

злочин, причому не конкретизовано, чи поєднується цей варіант впливу помилки на 

оцінку діяння з впливом на стадію злочину. 

В) Вплив на оцінку діяння з позиції стадій злочину; такий наслідок може 

зумовлюватися фактичною помилкою щодо обставини, що відповідає складу більш 

тяжкого злочину. Про замах на злочин прямо вказується лише в ч. 3 § 18 КК Чехії: 

«Хто в скоєнні злочину помилково припускає факти, які відповідають більш 

суворому умисному злочину - карається за замах на цей злочин».  

Як вже зазначалося вище, в деяких з аналізованих нами джерел кримінального 

права окремих держав Центральної та Західної Європи регламентовано також 

фактичні помилки, що впливають на обрання заходів кримінально-правового 

впливу. Наприклад, в ч.  2 ст. 49 КК Італії «Помилкове уявлення про те, що діяння є 

злочинним. Неможливе злочинне діяння» передбачено: «Караність виключається 

також, якщо через непридатність діяння чи через відсутність об’єкту неможливий 

шкідливий або небезпечний наслідок». В ч. 4 цієї ж статті вказується: «У випадках, 
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передбачених в частині другій даної статті, суддя може постановити, щоб до 

виправданого була застосована міра безпеки». Про вплив фактичної помилки на 

призначення покарання ведеться мова у ст. 29 КК Польщі. Тут сформульоване таке 

положення: «Не вчиняє злочин той, хто здійснюючи заборонене діяння, помиляється 

щодо обставини, що виключає неправомірну поведінку або вину; якщо помилка 

винного невиправдана, суд може застосувати надзвичайне пом’якшення покарання». 

У ч. 4 § 113 КК ФРН «Протидія особі, що виконує службові рішення» міститься 

правило, згідно з яким за наявності невибачливої помилки щодо правомірності 

діяння службової особи «суд на свій розсуд може пом’якшити покарання або при 

незначній вині відмовитися від покарання…». Отже, в останньому випадку помилка 

може впливати на призначення покарання шляхом його пом’якшення або звільнення 

від покарання. 

3. Щодо різновидів помилки в залежності від її предмету, то в одних 

положеннях, присвячених фактичній помилці, такі обставини називаються з точки 

зору складу злочину
6
. Найчастіше такими обставинами є діяння чи обставини 

(ознаки) діяння або злочину. В деяких випадках предмет помилки розглядається з 

точки зору правових наслідків (її впливу на кримінальну відповідальність чи її 

наявності в цілому). Зокрема, в ст. 59 КК Італії йдеться про обставини, що 

посилюють, пом’якшують чи виключають покарання, а ст. 42 ЗКК Норвегії – про 

обставини, що визначають кримінальну відповідальність або підвищують караність. 

У більшості кримінальних законів держав цієї групи проводиться поділ 

помилок на вибачливі та невибачливі. В одних джерелах такий поділ передбачається 

прямо в тексті закону, в інших – випливає з тлумачення положень про помилку. 

Зокрема, в ч. 1 ст. 14 КК Іспанії безпосередньо вказується на вид помилки – її 

здоланність та нездоланність (повний текст статті – див. вище). Опосередковано вид 

помилки вказується, наприклад, у ст. 42 ЗКК Норвегії, в якій передбачено: «Якщо 

особа, вчиняючи діяння, не знала обставини, що визначають кримінальну 

відповідальність або підвищують караність за вищезгадане діяння, такі обставини не 

                                                           
6
 Тут і надалі аналіз відповідних положень кримінального права іноземних держав буде здійснюватись з точки зору 

доктрини кримінального права України. 
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інкримінуються їй. Якщо незнання має місце через недбалість в справах, де 

недбалість карається, може застосовуватись покарання за таку недбалість…». 

Системний аналіз першого та другого положень дозволяє дійти висновку, що перше 

з них стосується лише вибачливих фактичних помилок, а невибачлива помилка 

може зумовлювати відповідальність за необережність. 

У деяких кримінальних законах поділ помилок не відзначається системністю. 

Вище наводилась ст. 28 КК Польщі, в ч. 1 якої міститься положення, за яким 

фактична помилка щодо обставин, що «утворюють» діяння, виключає умисел, 

причому вид помилки не вказаний. Водночас у ч. 2 цієї статті йдеться про 

добросовісну, тобто вибачливу помилку. Подібна непослідовність прослідковується 

також у ст. 14 КК Іспанії (текст статті – див. вище). В таких випадках виникає 

логічне питання, чи означає такий підхід, що різновид фактичної помилки за 

відповідним критерієм не має кримінально-правового значення. Вважаємо, що 

відповідь має бути позитивна. 

Рідше передбачаються фактичні помилки щодо наявності та відсутності одних і 

тих самих фактичних обставин, тобто диференціюються позитивні і негативні 

помилки. Прикладом є ст. 59 КК Італії, в якій передбачені помилки щодо наявності 

та відсутності обставин, що посилюють і пом’якшують покарання (текст статті та її 

аналіз – див. вище). 

4. Положення щодо фактичної помилки в досліджуваних джерелах 

кримінального права характеризуються деякими особливостями. Однією з таких 

особливостей є врахування фактичної помилки в нормативних конструкціях 

окремих положень в межах загальної частини кримінального права (виокремлення 

загальної частини кримінального права в даному разі є умовним). Достатньо 

яскравим прикладом, на наше переконання, є підрозділ 3 глави 4 КК Фінляндії, що 

має назву «Помилка щодо підстави звільнення від відповідальності». У ньому 

передбачається: «Якщо діяння особи не тягне підстав, передбачених нижче в 

підрозділах 4-6, які б звільнили особу від відповідальності, але ці підстави мали б 

місце, якби діяння було вчинено за  обставин, які особа обґрунтовано вважала 

наявними, він/вона не можуть бути покарані за умисний злочин. Однак питання про 
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відповідальність за необережний злочин може постати відповідно до положень про 

кримінальну відповідальність за необережність». У підрозділах 4-6 йдеться про такі 

підстави «звільнення від відповідальності», як самооборона, необхідність та 

застосування насильницьких заходів («use of forcible measures»). Очевидно, що зміст 

формулювання «підстави звільнення від відповідальності» за КК Фінляндії в даному 

разі не тотожний такому ж формулюванню чинного КК України. Як видається, з 

позиції нашого кримінального права в цьому разі коректніше вести мову про 

обставини, що виключають злочинність діяння, а відтак виключають 

відповідальність, а не звільняють від неї. 

Фактична помилка також врахована німецьким законодавцем в конструкції так 

званого «виправданого вимушеного стану» [164] як обставини, що виключає 

кримінальну протиправність. В доктрині цю обставину розглядають як різновид 

крайньої необхідності, що виключає вину [95, с. 195] (надалі використовуватимемо 

доктринальний підхід). Так, з ч. 2 § 35 випливає, що позитивна фактична помилка 

щодо наявності стану цього різновиду крайньої необхідності виключає кримінальну 

відповідальність, а така невибачлива помилка може пом’якшити покарання. 

У деяких з досліджуваних норм фактична помилка також «закладена» на рівні 

окремих злочинів, де формулюються спеціальні уточнення (застереження) щодо 

врахування/неврахування фактичної помилки. Зокрема, такі уточнення наявні в § 

113, § 136 КК ФРН
7
 та ст.ст. 195, 196, 203 та 220 ЗКК Норвегії. Названі статті ЗКК 

стосуються фактичної помилки у віці потерпілої особи. Так, ст. 195 передбачає 

кримінальну відповідальність за статеві зносини з особою віком до 14 р. 

Зазначається, що помилка щодо віку особи не може бути підставою звільнення 

особи від кримінальної відповідальності. Ст. 196 ЗКК встановлено відповідальність 

за статеві зносини з особою віком до 16 р. Тут вказується, що помилка у віці особи 

не є підставою звільнення від кримінальної відповідальності, якщо тільки вона 

допущена не з недбалості. Таким чином, у наведених положеннях прослідковуються 

різні підходи законодавця щодо врахування/неврахування вибачливості фактичної 

помилки у віці потерпілого, адже у ст. 195 ЗКК фактична помилка щодо віку (ні 

                                                           
7 На «спеціальні види помилок» в Особливій частині КК ФРН вказує М.І. Хавронюк. Див. : [280, с. 514].  
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вибачлива, ні невибачлива) не усувають кримінальної відповідальності, а за ст. 196 

ЗКК така вибачлива помилка усуває відповідальність.  

В абсолютній більшості регламентованих ситуацій, які містять фактичну 

помилку, встановлюється пріоритет суб’єктивної оцінки особою певних обставин 

над об’єктивною дійсністю. Лише в окремих випадках така логіка порушується 

(наприклад, у ст. 59 КК Італії, зміст якої процитований вище). 

5. Якщо узагальнити позитивні аспекти регламентації фактичної помилки в 

межах держав даної групи, то, передусім, до них слід віднести наявність окремих 

статей, присвячених фактичній помилці (на відміну від держав попередніх груп), 

передбачення її окремих різновидів, врахування при кримінально-правовій оцінці та 

обранні заходів кримінально-правового впливу, диференціацію впливу помилки в 

залежності від її виду – вибачлива чи невибачлива, позитивна чи негативна тощо. 

Найсерйознішими недоліками кримінальних кодексів держав третьої групи в 

частині предмету дослідження, на наше переконання, є те, що в більшості цих 

законів передбачаються лише окремі різновиди фактичних помилок і, відповідно, 

лише деякі їх правові наслідки, інколи не зовсім однозначною і послідовною є 

позиція щодо диференціації наслідків помилки в залежності від її вибачливості чи 

невибачливості. В окремих випадках об’єктивне інкримінування має пріоритет над 

суб’єктивним (ст. 59 КК Італії – див. вище). 

Серед держав сім’ї загального права ми зосередили нашу увагу на Англії, 

Сполучених Штатах Америки (далі – США), Австралійській федерації (далі – АФ) 

та Новій Зеландії (далі – НЗ). Щодо Англії, то нами були відібрані кілька судових 

рішень, а саме наступні справи:  R v Prince (1875) LR 2 CCR 154 [309], R v Tolson 

(1889) 23 QBD 168 [310], R v Gladstone Williams (1984) 78 Cr. App. R. 276 [307], R v 

Fothering-ham (1988) Crim LR 846 [306], R v O'Connor [1991] Crim LR 135 [308]; 

також кілька законодавчих актів, що поширюють свою чинність на території Англії 

та Уельсу – Акт про викрадення від 26.07.1968 р. (Theft Act 1968, [302]), Акт про 

скорочення насильницьких злочинів від 8.11.2006 р. (Violent Crime Reduction Act 

2006, [304]), Акт про статеві злочини від 20.11.2003 р. (Sexual Offences Act 2003, 
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[305]), Акт про кримінально-карані замахи від 27.07.1981 р. (Criminal Attempts Act 

1981, [303])
 

 Ми проаналізували федеральне законодавство США – Розділ 18 Зводу законів 

[99], а також кримінальні закони штатів – Кримінальний кодекс штату Нью-Йорк 

1965 р. (далі – КК Нью-Йорку, [168]), Кримінальний кодекс штату Техас 1974 р. 

(далі – КК Техасу, [170]) і Кримінальний кодекс штату Пенсільванія 1972 р. (далі – 

КК Пенсільванії, [169; 246, с. 653-654]). Також нами вивчався Кримінальний 

кодифікований закон Австралійської Федерації 1995 р. (далі – ККЗ АФ, [171]) та 

Закон про злочини Нової Зеландії 1961 р. (далі – Закон про злочини НЗ, [97]). Із 

вказаних джерел Розділ 18 Зводу законів США не передбачає норм про фактичну 

помилку, а Закон про злочини НЗ містить лише спеціальні положення щодо 

фактичної помилки. 

Узагальнені висновки щодо особливостей регулювання фактичної помилки  

в зазначених джерелах кримінального права держав сім’ї загального права 

1. Норми щодо фактичної помилки містяться серед загальних положень – 

загальних підстав захисту від кримінальної відповідальності (§ 8.02 КК штату 

Техас), принципів кримінальної відповідальності (§ 15.20 КК штату Нью-Йорк), 

норм про вину (§ 304 КК Пенсільванії), серед обставин, що виключають 

кримінальну відповідальність (розділ 9 частини 2.3. глави 2 ККЗ АФ). 

2. Фактична помилка часто розглядається як підстава захисту від кримінального 

переслідування. Як випливає з аналізу кількох судових справ Англії, для того, що 

помилка могла слугувати такою підставою, вона повинна виключати means rea. В 

одних випадках такий вплив може мати лише обґрунтована фактична помилка. Саме 

такий висновок з справи  R v Tolson (1889) 23 QBD 168, суть якої полягає у 

наступному. У грудні 1881 р. чоловік обвинуваченої зник. Пізніше їй сказали, що 

він був на кораблі, який потонув. Через шість років, вважаючи, що її чоловік 

мертвий, вона ще раз вийшла заміж. Через 11 місяців чоловік повернувся, а їй було 

висунуто обвинувачення, а потім і засуджено за двоєженство. Апеляційна інстанція 

скасувала вирок, зазначивши, що засуджена не підлягає кримінальній 

відповідальності в силу обґрунтованої фактичної помилки, оскільки, виходячи 
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заміж, вона була впевнена, що її чоловік загинув, що виключає злочинність діяння 

[94, с. 131]. 

В інших випадках зумовлювати ненастання кримінальної відповідальності 

може і необґрунтована фактична помилка. Прикладом може бути справа R v 

Gladstone Williams (1984) 78 Cr. App. R. 276. У  цій справі обвинувачений став 

свідком побиття неповнолітнього. Він кинувся на допомогу молодика і вдарив, як 

він був переконаний, нападника. Насправді юнак скоїв пограбування, а особа, що 

завдавала удари, вчиняла ці дії для того, щоб той не втік. Обвинувачений був 

визнаний винним за ст.47 Акту про злочини проти особи 1861р. Оскаржуючи таке 

рішення, апелянт стверджував, що суддя, який розглядав справу, вказав суду 

присяжних «неправильний напрямок», вимагаючи обґрунтованість помилки. 

Апеляційна інстанція скасувала вирок. Суд вказав, що у даному разі суттєве 

значення має факт допущення помилки. Натомість її 

обґрунтованість/необґрунтованість є іррелевантною обставиною (тобто такою, що 

не стосується суті справи). 

Є ще третій варіант, коли вид помилки – її обґрунтованість чи 

необґрунтованість – не відіграє жодного значення. Йдеться про так звані злочини 

суворої відповідальності (делікти строгої заборони - [296, с. 53]). Як вказується в 

літературі, для них means rea взагалі не вимагається [118, с. 136]. Пряма вказівка на 

те, що для таких злочинів фактична помилка не може бути підставою «захисту» 

була сформульована у справі R v Prince (1875) LR 2 CCR 154. Суть обвинувачення 

полягало у тому, що суб’єкт «забрав» від батьків незаміжню дівчину до досягнення 

нею шістнадцятирічного віку, що суперечило ст.55 Акту про злочини проти особи 

1861р. Він знав, що дівчина знаходиться під опікою батьків, але обґрунтовано 

вважав, що вона досягла вісімнадцятирічного віку. Суд першої інстанції визнав його 

винним у вчиненні інкримінованого злочину. Суд другої інстанції залишив вирок у 

силі. В якості обґрунтування було зазначено, що даний злочин є злочином «суворої 

відповідальності» і тому помилка у віці (навіть така, що  ґрунтувалась на розумних 

підставах) не є підставою захисту.  
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У досліджуваних кримінальних законах штатів США фактична помилка також 

може слугувати підставою захисту від кримінального переслідування. Наприклад, у 

п. а. § 8.02. КК Техасу передбачено «Становить захист від переслідування 

обґрунтована впевненість особи щодо питання факту, якщо її помилкова 

впевненість виключає різновид вини, необхідний для вчинення злочину». § 304. Про 

фактичну помилку як підставу захисту також йдеться в § 304 КК Пенсільванії. Як 

бачимо, наявність захисту в кримінальних кодексах вказаних штатів пов’язується з 

«нейтралізацію» винного психічного стану, необхідного для відповідного злочину.  

Усунення кримінальної відповідальності як правовий наслідок фактичної 

помилки перебачений також у ст. 9.1. ККЗ АФ: «Особа не несе кримінальної 

відповідальності за злочин, що містить фізичний елемент, відповідно до якого 

елемент вини є іншим, ніж необережність, якщо: а) під час вчинення діяння, що 

становить фізичний елемент  даного злочину, особа знаходилася під впливом 

помилкової впевненості (уявлення) чи незнання певних фактів, і б) існування такої 

помилкової впевненості чи незнання факту заперечує наявність будь-якого елемента 

вини, необхідного для даного фізичного елемента». У цьому ККЗ міститься також 

уточнення на рахунок врахування фактичної помилки щодо злочинів «суворої» 

відповідальності. Відповідно до ст. 9.2. «Особа не несе КВ за злочин, що 

складається з фізичного елементу, який не потребує наявності вини, якщо: а) під час 

вчинення діяння, що складає фізичний елемент, особа вважала, що існують факти, і 

була під  впливом помилкової обґрунтованої впевненості  щодо фактів, і б) якби 

факти існували, поведінка особи не була б злочинною.  

Відповідно до судової практики Англії фактична помилка може виключати 

умисел. Так, у справі R v O'Connor [1991] Crim LR 135 суб’єкт обвинувачувався у 

вчиненні умисного вбивства. На момент заподіяння смерті він перебував у стані 

алкогольного сп’яніння і вважав (допускав фактичну помилку), що обороняється від 

вчинюваного щодо нього нападу. Судом першої інстанції обвинувачений був 

визнаний винним у вчиненні інкримінованого йому злочину. Апеляція ґрунтувалася 

на тому, що суддя не вказав на вплив стану сп’яніння на стан самооборони. 

Рішенням апеляційної інстанції обвинувачення в умисному вбивстві було змінено на 
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обвинувачення в необережному вбивстві саме на тій підставі, що суддя не 

зорієнтував присяжних на рахунок того, що доведення себе до стану алкогольного 

сп’яніння може виключати спеціальний намір («specific intent»). Саме такий намір є 

елементом умисного вбивства, що і обумовило «трансформацію» умислу в 

необережність. 

Прямо усунення умислу як правовий наслідок помилки в кримінальних законах 

розглядуваних штатів не передбачено, однак опосередковано такий варіант впливу 

помилки випливає з § 304 КК Пенсільванії. Тут зазначається: «Незнання чи помилка 

в питанні факту, які мають розумне пояснення чи виправдання, є підставою захисту, 

якщо: 1) незнання чи помилка усуває намір, умисел, віру, недбалість чи 

необережність, необхідних для матеріального елементу злочину…».  

Обумовлення відповідальності за необережний злочин як наслідок помилки 

прямо також не сформульований, а лише випливає опосередковано з тлумачення ст. 

9.1. ККЗ АФ (текст статті – див. вище).  

Ширший «діапазон» правових наслідків закладений у п. б. § 8.02. КК Техасу. 

Тут міститься таке формулювання: «Хоча фактична помилка може слугувати 

захистом від обвинувачення, особа все одно може бути засуджена за який-небудь 

менший злочин, в якому вона була б винна, якби факт був таким, як вона вважала». 

Як видається, наведене формулювання є дуже загальним. Воно може включати в 

свій зміст, зокрема: а) інкримінування особі злочину іншого виду (менш тяжкого), 

ніж той, що вчинений об’єктивно, і б) неінкримінування обтяжуючої обставини. 

Більш конкретних положень цей КК не містить. 

Фактична помилка може впливати на оцінку діяння з позицій стадій злочину. 

Підтвердженням цього може бути законодавчий акт Англії, а саме –Акт про 

кримінально-карані замахи від 27.07.1981 р. (Criminal Attempts Act 1981), ч. 2 ст. 1 

якого має такий зміст: «Особа може бути винна в замаху на вчинення злочину, на 

який поширюється цей розділ, навіть якщо обставини є такими, що вчинення 

злочину є неможливим». Прихований зміст цього положення полягає у тому, що 

йдеться про об’єктивну неможливість вчинення злочину, але суб’єкт злочину цього 

не усвідомлює (помиляється щодо такої можливості). 
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 Отже, у досліджених нами джерелах кримінального права держав цієї групи, 

нормативне регулювання отримала фактична помилка, що впливає на кримінально-

правову кваліфікацію. Існує кілька варіантів такого впливу: 1) усунення 

кримінальної відповідальності; 2) виключення умислу; 3) інкримінування менш 

тяжкого злочину; 4) неінкримінування обтяжуючої обставини; 5) вплив фактичної 

помилки на стадію злочину.  

3. В більшості випадків не конкретизується, помилки щодо яких обставин 

можуть зумовлювати ті чи інші правові наслідки. Тут акцент робиться на самих 

наслідках (див. попередній пункт). Натомість часто диференціюються обґрунтовані 

та необґрунтовані фактичні помилки. Виникає питання, чи тотожна така 

класифікація помилок їх поділу на вибачливі та невибачливі? Нагадаємо, що 

вибачливі та невибачливі фактичні помилки в доктрині кримінального права 

виокремлюються за критерієм причин та умов їх допущення [83, с. 212], тобто для 

такого поділу важливе значення мають обставини, за яких фактична помилка 

допускається. Якщо наявні достатні підстави для допущення помилки, вбачається 

вибачлива помилка, якщо такі підстави відсутні – вбачається невибачлива помилка. 

На наш погляд, формулювання «обґрунтовані підстави для переконання» 

(«reasonable ground to believe»), «обґрунтоване переконання» («reasonable believe»), 

що вказують на обґрунтованість помилки, також характеризують обставини, за яких 

суб’єкт допускає помилку. Таким чином, з певною долею умовності, однак ці 

класифікації можна розглядати як тотожні. 

4. Положення, що стосуються фактичної помилки, в названих вище джерелах 

характеризуються рядом особливостей. Однією з таких особливостей є спосіб 

конструювання законодавцем окремих положень, який дозволяє врахувати не лише 

об’єктивно існуючі обставини, але і ті, що помилково сприймаються як такі, що 

існують. Так, в Акті про викрадення 1968, що діє на території Англії та Уельсу, 

«червоною ниткою» проходить вживання слова «нечесно» («dishonestly»), дефініція 

якого передбачена в ст. 2 даного Акту. Як випливає з визначення цього поняття, в 

його основу покладена суб’єктивна оцінка особою відповідних обставин.  
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Акцент на суб’єктивну оцінку певних обставин спостерігається і в 

кримінальних законах штатів, зокрема, при конструюванні підстав захисту в КК 

Нью-Йорку. Наприклад, відповідно ч. 4 § 35.10 цього КК «Підстава виправдання» 

(«Defense of justification») «Особа, що діє, обґрунтовано вважаючи, що інша людина 

збирається вчинити самогубство або завдати собі серйозної фізичної шкоди, може 

застосовувати фізичну силу до такої особи в тій мірі, яка, як вона обґрунтовано 

вважає, є необхідною, щоб перешкодити такому результату». Подібний підхід 

використовується в ст.ст. 9.21, 9.31, 9.32, 9.42 та ін. глави 9 «Підстави виключення 

кримінальної відповідальності» («Justification excluding criminal responsibility») КК 

Техасу. Так, у ст. 9.32. «Застосування смертельної сили під час оборони» («Deadly 

force in defense of person») зазначається: «(а) Застосування смертельної сили іншій 

особі є виправданим, якщо 1) застосування сили особою було б виправдано на 

підставі ст. 9.31 і 2) коли суб’єкт обґрунтовано вважав, що смертельна сила 

необхідна негайно для…» 

У ККЗ АФ та Законі про злочини НЗ при побудові так зв. «зовнішніх» обставин 

(фактично передбачаються обставини, що виключають кримінальну 

відповідальність) та підстав виправдання чи вибачення, передбачених в Законі про 

злочини НЗ, теж вживаються подібні формулювання – «розумно вважав», «вважав» 

(див.,  наприклад, ст.ст. 10.2, 10.3, 10.4 ККЗ АФ, ст.ст. 30, 32, 36-38, 41, 42, 44-46, 48, 

60 Закону про злочини НЗ). 

Особливістю досліджуваних джерел кримінального права є також 

формулювання в них положень щодо можливості врахування окремих різновидів 

фактичних помилок на рівні конкретних ситуацій. Так, в ККЗ АФ та Законі про 

злочини НЗ розглядається як підстава ненастання кримінальної відповідальності у 

злочинах, пов’язаних з правом власності чи правом володіння, «посилання на 

існуюче право». Дефініція такої підстави, наведена в ст. 2 Закону про злочини НЗ, 

прямо називає фактичну помилку як одну з «причин» неусвідомлення особою 

відсутності у неї відповідних прав. На рівні окремого виду злочину положення щодо 

фактичної помилки передбачені, зокрема, у § 2910, § 3102, § 6301, § 5903 КК 

Пенсільванії тощо. 
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Позитивним моментом джерел даної групи є наявність кореспондування між 

«загальною» нормою щодо фактичної помилки і конкретними («спеціальними») 

положенням щодо неї. Так, відповідно до ч. 1 §15.20 КК штату Нью-Йорк особа не 

звільняється від кримінальної відповідальності за свою поведінку тільки тому, що 

вона здійснює таку поведінку під впливом помилки у факті, в тому числі, якщо 

закон, що визначає посягання, чи закон, що стосується його, прямо не передбачає, 

що така фактична помилка становить собою захист чи «виключення». Відсильне 

положення до закону, що розглядає фактичну помилку як підставу  захисту, 

сформульоване також у п. 2 ст. 304 КК Пенсільванії. 

5. Наведене вище свідчить про наявність значної кількості переваг 

нормативного регулювання питання фактичної помилки в кримінальному праві 

досліджуваних держав сім’ї загального права. До таких слід віднести: 

формулювання окремих статей, присвячених фактичній помилці; наявність не лише 

загальних, однак і спеціальних положень про помилку; використання при 

конструюванні злочину формулювань, які орієнтуються на суб’єктивну оцінку 

особою певних обставин, що дозволяє охопити ними і фактичну помилку, визнання 

фактичної помилки підставою захисту від кримінального переслідування, 

кореспондування загальної та спеціальної норм, присвячених помилці тощо. 

Вбачаються також певні недоліки регламентації фактичної помилки в межах 

держав цієї групи. Найбільшим з недоліків, на нашу думку, є неповнота 

регулювання, адже в джерелах кримінального права, що аналізувались нами, 

передбачаються лише окремі різновиди фактичної помилки, щодо багатьох 

ситуацій, що містять фактичну помилку, правові орієнтири взагалі відсутні. Окрім 

такого правового наслідку помилки, як усунення кримінальної відповідальності 

(врахування як підстави захисту), всі інші її варіанти впливу на оцінку діяння 

суб’єкта належним чином не відображені в цих джерелах.  

Серед держав «сім’ї соціалістичного права» нами були проаналізовані такі 

кримінальні закони – Карний кодекс Республіки Куби 1988 р. (далі – КК Куби, 

[109]), Кримінальний кодекс Китайської Народної Республіки 1979 р. (далі – КК 
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КНР, [136]) та Кримінальний закон Корейської Народно-Демократичної Республіки 

1974 р. (далі – КЗ КНДР, [137]). 

Принагідно зауважити, що фактична помилка в КЗ КНДР взагалі не 

передбачена, а в КК КНР це питання регулюється лише фрагментарно.  

Узагальнені висновки щодо особливостей регулювання фактичної помилки у 

вказаних джерелах кримінального права держав «соціалістичного права» 

1. Положення щодо фактичної помилки містяться серед обставин, що 

виключають кримінальну відповідальність (однойменна глава КК Куби) або серед 

загальних положень щодо злочину (глава 2 «Про злочини» КК КНР). 

2. Наводяться кілька варіантів правових наслідків фактичної помилки. Одним з 

таких є виключення кримінальної відповідальності. Положенням загального 

характеру, в якому передбачено цей варіант впливу помилки, є ч. 1 ст. 23 КК Куби. 

Тут міститься наступне положення: «Хто вчиняє заборонене діяння під впливом 

помилки, що стосується одного з його конститутивних елементів, чи помилково 

вважаючи наявними будь-які обставини, які, якби вони дійсно існували, 

перетворили б його в дозволене (законне), не несе кримінальної відповідальності». 

Згідно з ст. 16 КК КНР «Діяння, які хоча об’єктивно і призвели до шкідливих 

наслідків, але були викликані нездоланною силою чи неможливістю їх передбачити, 

не визнаються злочинними». Оскільки, на нашу думку, остання норма може 

стосуватися фактичної помилки, вона також є підтвердженням існування 

вищезазначеного варіанту наслідку фактичної помилки. 

Можливість обумовлення виключення умислу випливає з ч. 2 ст. 23 КК Куби. 

Якщо в ч. 1 цієї статті (див. вище) йдеться про виключення помилкою кримінальної 

відповідальності, то в ч. 2 статті передбачено, що ч. 1 статті не застосовується, коли 

наявні злочини, вчинені з необережності, і помилка є наслідком необережності 

суб’єкта. Отже, така помилка виключає умисел, однак не виключає відповідальність 

через необережність. Більше про цей варіант впливу помилки в законах про 

кримінальну відповідальність держав розглядуваної групи не йдеться. 

Інші правові наслідки випливають зі ст. 24 КК Куби, яка має наступний зміст: 

«Коли внаслідок помилки чи іншої обставини злочин вчинено проти іншої особи, 
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ніж та, проти кого діяння було спрямоване, властивості потерпілого не 

враховуються для посилення покарання». Як уявляється, в даному разі можна вести 

мову про такі варіанти впливу помилки: а) неврахування обтяжуючої обставини та 

б) врахування помилки як пом’якшуючої обставини при призначенні покарання. 

Точний переклад свідчить саме про вплив на покарання («sanction»), а не на 

кримінально-правову кваліфікацію (детальніше про проблему буквального 

розуміння окремих понять кримінальних законів іноземних держав – див. далі). 

Отже, фактична помилка за КК Куби та КК КНР може впливати на оцінку 

діяння суб’єкта наступним чином: 1) виключати кримінальну відповідальність; 2) 

виключати умисел і таким чином в деяких випадках обумовлювати відповідальність 

за заподіяння шкоди через необережність; 3) неврахування обтяжуючої обставини та 

4) інкримінування пом’якшуючої обставини. 

3. У «загальній» статті про помилку КК Куби (ст. 23) регламентовано такі 

різновиди помилки, як помилка щодо конститутивних елементів діяння та помилка 

щодо обставин, що «перетворюють» діяння в дозволене. Встановити, про які 

обставини йдеться в КК КНР, через загальність відповідних положень неможливо. 

Прослідковується диференціація фактичних помилок на вибачливі та 

невибачливі. Чітко такий поділ передбачений в ст. 23 КК Куби (текст статті 

наведений вище). Очевидно, що в ч. 1 статті йдеться про вибачливу помилку, а в ч. 2 

– про невибачливу. У ст. 16 КНР (текст статті наведений вище) міститься 

формулювання більш загального змісту, але зі слів «нездоланна сила» та 

«неможливість передбачити» можна зробити висновок, що такі положення 

відображають вибачливу помилку. Невибачлива помилка тут не регламентована. 

4. Особливістю нормативного регулювання фактичної помилки в 

кримінальному праві держав цієї групи є те, що конструкції окремих злочинів 

містять формулювання, що можуть включати в свій зміст і фактичну помилку. 

Наприклад, у ст. 318.1. «Наклеп» КК Куби передбачено: «Обвинувачений не 

підлягає покаранню, якщо він доведе, що інформація, яку він представив чи 

поширив, була правдивою чи він мав серйозні підстави для впевненості, що це так, і 

те, що він діяв чи обґрунтовано вважав, що діє на захист соціально виправданого 
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інтересу» (ч. 2). В силу специфіки нормативної законодавчої конструкції ст. 159.1. 

«Самоправство» КК Куби  фактична помилка також може охоплюватися цією 

статтею. Такий висновок випливає і з аналізу ст. 243 КК КНР, якою встановлена 

відповідальність за фальсифікацію фактів, обмову і наклеп щодо третіх осіб, вчинені 

з метою піддати цих осіб кримінальному переслідуванню, за обтяжуючих обставин. 

У ч. 3 цієї статті передбачається: «Неумисна обмова, що виникла внаслідок 

помилкового повідомлення чи повідомлення свідчень, що після перевірки виявились 

помилковими, не підпадає під дію частин першої та другої даної статті». Як бачимо, 

в таких статтях або прямо йдеться про помилку (ч. 3 ст. 243 КК КНР), а вживаються 

словосполучення, що наголошують на суб’єктивній оцінці певних обставин – 

«обґрунтовано вважає», «обґрунтовано вважав». 

Слід відмітити також ст. 24 КК Куби, оригінальність якої полягає у врахуванні 

фактичної помилки (в особі потерпілого) лише в «односторонньому порядку» – для 

пом’якшення покарання. 

5. Щодо переваг регулювання фактичної помилки в кримінальних кодексах 

держав цієї групи, то про них вести мову видається доцільним лише в частині КК 

Куби. Можна відмітити наявність окремих статей щодо фактичної помилки, 

відображення фактичних помилок щодо конститутивних елементів діяння та особи 

потерпілого
8
, поділ помилок на вибачливі та невибачливі та диференціацію їх 

наслідків.  

Нормативне регулювання фактичної помилки в кримінальних законах держав 

цієї групи має суттєві недоліки. Передусім, такими є неповнота регулювання (щодо 

КЗ КНДР – взагалі відсутність такого). КК Куби регламентує лише окремі різновиди 

фактичних помилок і, відповідно, наводить деякі «варіанти» врахування помилки. 

Спостерігається певна однобічність положень цього КК (зокрема, обумовлення 

помилкою неврахування фактичних обставин для «посилення покарання»).  

Нами було також проаналізовано особливості регламентації фактичної помилки 

в кримінальному праві окремих держав Латинської Америки, а саме – у 

                                                           
8 Р. В. Вереша наголошує на тому, що передбачення особливого виду  фактичної помилки  - помилки в особі потерпілого в КК Куби є позитивним 

моментом. Див. : [34, с. 281].  
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Федеральному кримінальному кодексі Сполучених Штатів Мексики 1931 р. (далі – 

ФКК Мексики, [274]), Карному кодексі Республіки Колумбія 2000 р. (далі – КК 

Колумбії, [108]), Карному кодексі Республіки Перу 1991 р. (далі – КК Перу, [110]), 

Кримінальному кодексі Республіки Уругвай 1933 р. (далі – КК Уругваю, [158]). 

Усі з вказаних кримінальних законів у тій чи іншій мірі, однак врегульовують 

питання фактичної помилки.  

Узагальнені висновки щодо особливостей регулювання фактичної помилки у 

вказаних джерелах держав Латинської Америки 

1. Норми щодо фактичної помилки містяться серед загальних положень щодо 

діяння (підрозд. 1 розд. 3 «Каране діяння» КК Колумбії), покарання (глава 1 розд. 2 

«Основи караності» КК Перу), вини (глава 3 розд. 1 «Вина» КК Уругвай) або 

виключення злочину (однойменна глава ФКК Мексики). 

2. Регламентована фактична помилка, що впливає на кримінально-правову 

кваліфікацію, а також на обрання заходів кримінально-правового впливу. Серед 

правових наслідків виокремлюються а) виключення кримінальної відповідальності 

та б) обумовлення відповідальності за необережний злочин. Наприклад, у ст. 22 КК 

Уругваю передбачено: «Фактична помилка щодо конститутивних ознак злочину 

звільняє від покарання, крім випадку, коли такий злочин відповідно до закону може 

бути вчинено необережно». Як видається, в даному разі йдеться про обумовлення 

ненастання кримінальної відповідальності, а не звільнення від покарання. 

Виключення кримінальної відповідальності та обумовлення відповідальності за 

необережне спричинення шкоди регламентовано також у ст. 15 ФКК Мексики та ст. 

14 КК Перу. Такі правові наслідки також передбачені у п. 10 ст. 32 КК Колумбії, де 

міститься положення наступного змісту: «Кримінальна відповідальність не має 

місця, коли: … 10. Особа діє з нездоланною помилкою, через яку в її поведінці не 

утворюється основне діяння з точки зору типових характеристик, або через яку 

утворюються об'єктивні підстави для застосування обставини, що виключає 

відповідальність. Якщо помилка була здоланною, діяння є караним, якщо закон 

передбачає його як необережне». Як випливає зі змісту вказаних норм, у більшості 

випадків диференціація правових наслідків (виключення кримінальної 
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відповідальності чи обумовлення відповідальності через необережність) залежить 

від вибачливості чи невибачливості помилки. 

Інші варіанти впливу фактичної помилки на кримінально-правову кваліфікацію 

випливають зі ст. 23 КК Уругваю «Помилка в особі», відповідно до якої: «Коли 

внаслідок фактичної помилки шкоду було завдано іншій особі, аніж та, відносно 

якої суб'єкт мав намір здійснити посягання, відповідальність визначається наміром і 

винний має бути покараний не відповідно до закону, який він порушив, а відповідно 

до закону, який він мав намір порушити». Текст статті є дуже загальним, але на його 

підставі можна припустити, що йдеться про а) вплив на відповідальність на підставі 

іншого злочину (не обов’язково більш м’якого); до речі, залишається відкритим 

питання, чи поєднується такий варіант впливу помилки на кваліфікацію з впливом 

на стадію злочину, б) врахування або в) неврахування обтяжуючих і пом’якшуючих 

обставин тощо.  

Про «пом’якшення» караності йдеться, наприклад, у п. 13 ст. 32 КК Колумбії, 

який має наступний зміст: «Нездоланна помилка щодо однієї з обставин, які дають 

підстави для пом'якшення караності, дає можливість для застосування 

пом'якшення». Ст. 14 КК Перу «Помилка щодо складу злочину» характеризується 

більш загальним змістом «Помилка щодо елементу складу злочину або щодо 

обставини, яка обтяжує покарання, якщо вона є нездоланною, виключає 

відповідальність або її посилення» (виділено мною – А.А.). У цій же статті також 

передбачено, що здоланна помилка щодо діяння, що «утворює» кримінальне 

правопорушення, пом’якшує покарання. 

 На наш погляд, такі формулювання можуть охоплювати своїм змістом: а) 

неінкримінування обтяжуючої обставини, б) інкримінування пом’якшуючої 

обставини, в) обумовлення відповідальності на підставі більш м’якого злочину 

тощо.  

Однозначно про вплив на обрання заходів кримінально-правового впливу 

шляхом встановлення максимальної межі покарання йдеться у ст. 66 ФКК Мексики. 

Тут вказується: «… У випадку здоланої помилки, передбаченої положенням б) 

частини VIII статті 15 цього Кодексу, покарання не повинно перевищувати однієї 
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третини покарання, передбаченого для вчиненого злочину». Положення б) 

передбачає помилку «щодо протиправності поведінки, зумовленої тим, що суб’єкт 

не знав про існування закону або про сферу його застосування, або вважав, що його 

поведінка є виправданою». На нашу думку, це положення б) регламентує і 

фактичну, і юридичну помилку. Фактична помилка виражена словами «вважав, що 

його поведінка є виправдана». У зв’язку з цим, можна констатувати, що ст. 66 ФКК 

є відображенням впливу, в тому числі, фактичної помилки на призначення 

покарання (максимальну його межу). 

Підсумовуючи питання можливих варіантів правових наслідків фактичної 

помилки, зазначимо, що наше дослідження свідчить про такі з них: 1) виключення 

кримінальної відповідальності; 2) обумовлення відповідальності за необережне 

спричинення шкоди; 3) обумовлення відповідальності на підставі іншого злочину, 

ніж той, що був вчинений об’єктивно, причому як менш, так і більш тяжкого; 4) 

інкримінування або неінкримінування обтяжуючої чи пом’якшуючої обставин; 5) 

пом’якшення покарання шляхом встановлення максимальної межі покарання.  

У джерелах кримінального права держав досліджуваної групи достатньо гостро 

постає проблема кримінально-правового змісту таких понять – «пом’якшення 

покарання», «звільнення від покарання», «обтяжуючі обставини» тощо. У більшості 

випадків цей зміст встановити чітко видається неможливим. Крім того, у деяких 

випадках їх буквальне значення є неприйнятним з позиції кримінального права 

України. Наприклад, у ст. 22 КК Уругваю (текст статті наведений вище) йдеться про 

звільнення від покарання, однак зі змісту статті випливає, що під цим 

словосполучення треба розуміти ненастання кримінальної відповідальності, що 

відповідно до кримінального права України є абсолютно різними правовими 

наслідками. Наведені у попередніх пунктах узагальнення ґрунтуються на тому, що 

«сфера дії» цих правових наслідків не обмежується їх впливом на обрання заходів 

кримінально-правового впливу, але і поширюється на кримінально-правову 

кваліфікацію. У зв’язку із зазначеним, не виключено, що окремі з наших висновків 

міститимуть елемент некоректності. 
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3. В цих джерелах найчастіше регламентовано фактичні помилки щодо 

елементів складу злочину та щодо діяння, рідше – щодо обставин, які обтяжують 

покарання (ст. 14 КК Перу) та обставин, які дають підстави для пом'якшення (п. 13 

ст. 32 КК Колумбії).  

У більшості норм розрізняються вибачливі та невибачливі фактичні помилки, а 

також диференційовано їх вплив на оцінку діяння особи. Наприклад, у ст. 14 КК 

Перу (зміст статті наведений вище) наслідки помилки залежать, у тому числі, від 

«здоланності» чи «нездоланності» помилки. Вид помилки за цим критерієм також 

поставлений в основу диференціації її наслідків в ст. 32 КК Колумбії та ст. 15 ФКК 

Мексики. Такий поділ не проводиться лише в ст. 22 та 23 КК Уругваю. 

4. Названі характеристики дозволяють зробити висновок про наявність 

позитивних аспектів регламентації фактичних помилок цієї групи. Це і 

виокремлення статей щодо фактичної помилки, її різновидів та, відповідно, 

правових наслідків, які не обмежуються врахуванням помилки при кримінально-

правовій кваліфікації, але і поширюються на обрання заходів кримінально-

правового впливу. 

Норми щодо фактичної помилки в кримінальних законах держав цієї групи 

мають також недоліки. Найбільшим недоліком є неповнота регламентації, оскільки в 

більшості кодексів відображаються фактичні помилки лише щодо окремих 

обставин, а також, відповідно, лише окремі їх правові наслідки.  

В межах наступної групи – окремі держави Африки – нами було досліджено 

наступні кримінальні закони – Карний кодекс Об’єднаної Республіки Танзанії 1945 

р. (далі – КК Танзанії, [106]), Кримінальний кодекс Арабської Республіки Єгипет 

1937 р. (далі – КК Єгипту, [140]), Кримінальний кодекс Алжирської Народної 

Демократичної Республіки 1966 р.
 
(далі – КК Алжиру, [103]), Кримінальний кодекс 

Республіки Судан 2003 р. (далі – КК Судану, [111]).  

Лише КК Алжиру взагалі не регулює ситуації, що містять фактичну помилку. У 

всіх інших законах про кримінальну відповідальність цих держав фактична помилка 

більш чи менш повно регламентована. 
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Узагальнені висновки щодо особливостей регулювання фактичної помилки в 

названих джерелах держав Африки 

1. «Загальні» статті, які стосуються фактичної помилки, розташовуються серед 

положень щодо кримінальної відповідальності (глава 4 частини 1 «Загальні правила 

кримінальної відповідальності» КК Танзанії, глава 2 «Загальні пояснення і 

дефініції» і глава 3 «Кримінальна відповідальність» КК Судану) або обставин, що 

виключають караність (частина 9 книги 1 «Обставини, що дозволені і запобігають 

покаранню» КК Єгипту). Положення, що можуть включати в свій зміст фактичну 

помилку, є занадто загальними. Так, у ст. 60 КК Єгипту зазначається: «Положення 

Карного кодексу не будуть поширюватися на будь-яке діяння, вчинене з сумлінно 

(«з доброю вірою»), що відповідає праву, визначеного чеснотами шаріату». Дещо 

конкретніші положення передбачені в КК Танзанії (ст. 11) та КК Судану (ст. 44). 

2. Правові наслідки фактичної помилки повноцінно не наводяться у названих 

статтях кримінальних законів. Прямо вказується лише на один з них – виключення 

кримінальної відповідальності. Це підтверджується ст. 44 КК Судану, яка має 

наступний зміст: «Діяння, вчинене особою, що зобов’язується чи виправдовується 

правом: жодне діяння не є злочином, що вчиняється особою, яка законом 

зобов’язується вчинити його чи  його вчинення виправдовується правом, чи яка 

через фактичну помилку і не через юридичну помилку добросовісно вважала, що 

вона зобов’язується правом це діяння вчинити чи вчинення цього діяння 

виправдовується законом».  

Відрізняється певною оригінальністю ст. 11 КК Танзанії, в якій зазначається: 

«Людина, яка діє чи бездіє під впливом чесної і обґрунтованої, але помилкової 

впевненості в існування певних обставин, не несе кримінальну відповідальність за 

дію чи бездіяльність будь-якого більшого ступеню, ніж якби реальний стан речей 

був таким, як особа вважала. Дія цього правила може бути виключена нормами 

закону, що стосуються цього питання». Отже, цей КК містить загальну тезу, 

відповідно до якої вибачлива фактична помилка обумовлює кримінально-правову 

оцінку діяння на підставі не тих обставин, що об’єктивно існували, а тих, які особа 

неправильно оцінювала. Як видається, під таким узагальненим формулюванням 
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може приховуватися будь-який вплив фактичної помилки на кримінально-правову 

кваліфікацію – виключення кримінальної відповідальності, інкримінування іншого 

злочину, ніж той, що був вчинений об’єктивно, неінкримінування чи 

інкримінування певної обставини, оцінку діяння особи з урахуванням інституту 

стадій злочину тощо. Однак подальший конкретний аналіз таких варіантів впливу 

помилки є неможливим через недостатність нормативного регулювання такого 

питання. 

Своєрідним є підхід КК Єгипту в конструюванні ст. 238 цього кодексу. Тут 

зазначається: «Будь-хто, хто внаслідок недбалості, випадковості чи необережності, 

неслідуванню законам, постановам, статутам чи системі  помилково заподіяв смерть 

іншій особі буде покараний арештом на строк не менше ніж шість місяців і штрафом 

не більше двісті фунтів чи одним з цих покарань». Отже, відповідальність за 

заподіяння смерті, зокрема, через необережність та помилку передбачено в межах 

однієї статті, причому ці поняття розглядаються як однопорядкові. Крім того, 

важливим є те, що ця стаття свідчить про «здатність» фактичної помилки виключати 

умисел. 

3. У загальних положеннях про помилку, як правило, робиться акцент на 

правові наслідки, які можуть обумовлюватися помилкою, однак не називаються 

обставини, щодо яких такі помилки можуть виникати.  

У більшості норм передбачені вибачливі фактичні помилки. Такий висновок 

підтверджується вживанням наступних формулювань – «сумлінно вважає», 

«добросовісно вважає», «з доброю вірою» тощо. Інколи вказується на 

обґрунтованість помилки чи обґрунтовані підстави для впевненості щодо певних 

обставин (ст. 11, 135, 136, 138, 141 тощо КК Танзанії). Лише в окремих випадках 

(наприклад, у ст.ст. 103bis, 104bis, 106А КК Єгипту) вид помилки – її 

обґрунтованість чи необґрунтованість – не конкретизується. 

4. Викликає зацікавленість те, що деякі нормативні конструкції джерел 

кримінального права держав Африки містять формулювання, що відображають 

обставини з позиції їх оцінки суб’єктом. Такий підхід, на наш погляд, не виключає 

фактичну помилку щодо цих обставин. Інколи на фактичну помилку щодо таких 
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обставин вказується прямо. Цей спосіб побудови конструкцій використовується, в 

тому числі, для обставин, що виключають злочин у КК Судану (ст.ст. 44, 45, 46, 48, 

52 та ін.). Як приклад наведемо ст. 44 цього КК «Діяння, вчинене особою, 

зобов’язаною або виправданою законом»: «Діяння не є злочином, вчинене особою, 

яка зобов’язана законом його вчинити або його вчинення є виправдане законом, або 

яка через фактичну помилку і не через помилку у праві сумлінно вважає себе 

зобов’язаною законом на його вчинення або що його вчинення є виправданим 

законом».  

Зміст фактичної помилки також може бути «закладений» на рівні окремих видів 

злочинів. Наприклад, у ст.ст. 135, 136, 138, 141, 179, 181 тощо КК Танзанії 

вказується «вважав», «обґрунтовано вважав», «мав обґрунтовані підстави для 

впевненості» тощо.  У ст.ст. 103bis, 104bis, 106A КК Єгипту міститься 

словосполучення «помилково вірить». Крім того, КК Єгипту, КК Судану та КК 

Танзанії досить часто оперують поняттям сумлінності чи так званої доброї віри 

«good faith», наявність якої виключає відповідальність за певне діяння.  

5. Наявність загальних положень щодо фактичної помилки, використання в 

кримінальних законах формулювань, що відображають суб’єктивну оцінку особою 

певних обставин, врахування помилки на рівні конкретних ситуацій, на наше 

переконання, слід віднести до переваг нормативного регулювання предмету 

дослідження, однак більше прослідковується недоліків такого регулювання. До 

останніх відносяться: надмірна загальність положень, відсутність орієнтирів щодо 

різновидів фактичних помилок та їх правових наслідків, врахування, у більшості 

ситуацій, лише обґрунтованих помилок тощо.  

Серед держав Азії нами було вивчено такі кримінальні закони – Кримінальний 

кодекс Республіки Туркменістан 1998 р. (далі – КК Туркменістану, [156]), 

Кримінальний кодекс Республіки Індонезія 1915 р. (введений в дію у 1982 р., далі – 

КК Індонезії, [151]), Карний кодекс Ісламської Республіки Афганістан 1976 р. (далі 

– КК Афганістану, [104]), Карний кодекс Об’єднаних Арабських Еміратів 1987 р. 

(далі – КК ОАЕ, [105]), Карний кодекс Японії 1907 р. [112] та Карний кодекс 

Республіки Індія 1860 р. (далі – КК Індії, [107; 268, с. 45]).  
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З проаналізованих кримінальних законів «загальної» норми щодо фактичної 

помилки не містить лише КК Індонезії.  

Узагальнені висновки щодо особливостей регулювання фактичної 

 помилки в названих джерелах держав Азії 

1. «Загальні» норми щодо фактичної помилки розміщені серед положень щодо 

вини (глава 5 розділу 2 КК Туркменістану «Вина», частина 2 глави 2 розділу 2 книги 

1 ««Моральний (мисленнєвий) елемент. Злочинний намір і помилка» КК 

Афганістану, розділ 2 глави 2 «Моральний елемент»). Окремі ситуації, пов’язані з 

фактичною помилкою, розглядаються серед підстав ненастання чи пом’якшення 

кримінальної відповідальності – глава 4 КК Індії «Загальні виключення», глава 7 

частини 1 КК Японії «Відсутність складу злочину, пом’якшення покарання і 

звільнення від покарання». 

2. Одним з правових наслідків фактичної помилки в кримінальних законах цих 

держав є виключення кримінальної відповідальності. Зокрема, у ст. 76 КК Індії 

передбачається: «Немає злочину, якщо особа, вчиняючи певне діяння, через 

фактичну помилку, а не помилку в праві добросовісно вважала себе за законом 

уповноваженою на таке діяння». У ст. 79 цього ж КК встановлено, що злочин 

відсутній, в тому числі, у разі, якщо особа через фактичну помилку добросовісно 

вважала, що діяла правомірно. Про виключення караності особи у зв’язку із 

виконанням нею офіційного наказу, виданого компетентним органом йдеться у ст. 

51 КК Індонезії (ч. 1), а згідно із ч. 2 цієї статті «Офіційний наказ, виданий 

некомпетентним органом, не виключає покарання, якщо тільки підлеглий сумлінно 

не вважав його виданим некомпетентним органом...». Отже, цей правовий наслідок 

може мати помилка щодо наявності повноважень вчинити певне діяння (ст. 51 КК 

Індонезії, ст. 76 КК Індії) чи щодо правомірності діяння (ст. 79 КК Індії). 

Фактична помилка також може виключати умисел, зумовлюючи цим самим в 

деяких випадках відповідальність за необережне спричинення шкоди. Прямо про це 

йдеться у ст. 31 КК Туркменістану. Відповідно до ч. 2 ст. 31 цього КК «Якщо особа, 

вчиняючи передбачене кримінальним законом діяння, добросовісно помилялась 

щодо фактичних обставин, що стосуються складу даного злочину, то вона не може 
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нести відповідальність за умисне вчинення цього діяння». Щодо КК Афганістану та 

КК ОАЕ, то тут помилка і необережність взагалі ототожнюються. Так, відповідно до 

ст. 36 КК Афганістану «Злочин вважається неумисним, коли наслідок злочину є 

результатом помилки особи, незалежно від того, чи помилка пов’язана з недбалістю, 

довірливістю, легковажністю або у зв’язку з недотриманням законів, правил і 

порядків». Подібний підхід спостерігається і в ст. 38 КК ОАЕ. 

Виокремлюється ще один варіант впливу фактичної помилки (точніше група 

таких варіантів) – обумовлення відповідальності на підставі менш тяжкого злочину. 

Прикладом може слугувати ч. 3 ст. 31 КК Туркменістану, в якій зазначається: 

«Якщо закон пов’язує більш суворе покарання з наявністю певних фактичних 

обставин, але особа, вчиняючи злочин, добросовісно помилялась щодо цих 

обставин, то вона не підлягає більш суворій відповідальності». Відображає цей 

«варіант» впливу помилки також ч. 2 ст. 38 КК Японії, згідно з якою «Якщо особа, 

що вчинила злочин, під час його вчинення не знала, що вчиняє злочин більш 

тяжкий, ніж той, яке вона, на її думку, вчиняє, до неї не можуть застосуватись 

заходи відповідні вчиненому їй в дійсності більш тяжкому злочину».  

На наш погляд, з наведеного вище випливає, що фактична помилка може мати 

своїм наслідком: а) неінкримінування обтяжуючої обставини; б) інкримінування 

менш тяжкого злочину.   

Норму занадто загального змісту містить ч. 1 ст. 39 КК ОАЕ, згідно з якою: 

«Якщо діяння вчиняється під впливом неправильного уявлення фактів, 

відповідальність винуватця визначається на основі тих фактів, які він неправильно 

уявляв, якщо вони мають властивість скасовувати чи пом’якшувати 

відповідальність, за умови, що їх припущення ґрунтуються на обґрунтованих 

підставах і на основі дослідження і встановлення». Вважаємо, що дане положення є 

відображенням принципу суб’єктивного інкримінування. Його (положення) така 

загальність є недоліком, однак саме остання дозволяє охопити ним широкий перелік 

правових наслідків. 

Підводячи підсумок, треба сказати, що фактична помилка в кримінальних 

законах досліджуваної групи держав може «перебувати у причиновому зв’язку» з 
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такими наслідками: 1) ненастання кримінальної відповідальності, 2) виключення 

умислу, 3) інкримінування менш тяжкого злочину,  4) неінкримінування обтяжуючої 

обставини. 

3. Положення щодо фактичної помилки у вказаних джерелах держав Азії 

конкретних вказівок на різновиди обставин, щодо яких фактична помилка може 

виникати, не містять, за винятком ч. 2 ст. 31 КК Туркменістану, де йдеться про 

обставини, що  кореспондують відповідним елементам складу злочину. В окремих 

випадках обставини фактичної помилки розглядаються з точки зору тих наслідків, 

які вони можуть обумовлювати. В ч. 3 ст. 31 КК Туркменістану йдеться про 

фактичні обставини, що «посилюють» відповідальність, а в ч. 1 ст. 39 КК ОАЕ – про 

обставини, що скасовують або пом’якшують відповідальність. 

Поділ фактичних помилок на вибачливі та невибачливі системно в більшості 

кримінальних законів також не проводиться. В КК Індії, КК Туркменістану та КК 

Індонезії йдеться лише про вибачливі помилки (про це свідчать формулювання 

«сумлінно», «з доброї віри», «добросовісно»,  тощо). В ч. 2 ст. 38 КК Японії взагалі 

не вказується на вид помилки за цим критерієм.  

4. Особливістю джерел кримінального права держав Азії, що аналізуються, є, 

зокрема, те, що зміст помилки досить часто «закладається» в нормативну 

конструкцію обставин, що виключають злочин (ст.ст. 56, 59, 64 КК Афганістану, 

ст.ст. 53, 55, 56, 57 КК ОАЕ, ст.ст. 75, 77, 78, 81, 88, 89, 92, 93 тощо КК Індії). У цих 

нормах словосполучення «фактична помилка» не вживається, однак передбачені 

формулювання орієнтуються на  суб’єктивну оцінку особою відповідних обставин 

(наприклад, «вважає», «переконаний раціональними доводами і розумними 

підставами», «сумлінно» тощо), а тому можуть охоплювати своїм змістом і 

фактичну помилку.  

Вибачлива фактична помилка щодо обставини, що виключає злочин, також 

відображена у ч. 2 ст. 51 КК Індонезії. У ч. 1 ст. 51 цього КК зазначено, що особа, 

яка вчиняє діяння на виконання офіційного наказу, виданого компетентним органом 

не карається, а згідно з ч. 2 цей наслідок (усунення караності) «поширюється» і на 

сумлінну фактичну помилку щодо наявності повноважень на видання такого наказу. 
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Формулювання, що відображають ставлення суб’єкта до відповідних обставин 

використовуються також в конструкціях окремих злочинів. Так, у багатьох статях 

КК Індії йдеться про діяння, вчинене сумлінно, «з доброю вірою» / «in a good faith» 

(ст.ст. 300, 312, 315, 339, 361 тощо). При цьому треба відмітити, що вчинення діяння 

«з доброю вірою» часто розглядається як виняток, який обумовлює відсутність 

злочину. Наприклад, у ст. 315 КК Індії передбачено: «Хто до народження дитини 

вчинить діяння з наміром запобігти її народженню живою чи спричинити її смерть 

після народження і таким чином відверне її народження живою чи обумовить її 

смерть після народження буде, якщо таке діяння не вчинене сумлінно (підкреслено 

мною – А.А.) з метою зберегти життя матері, покараний…».  

Привертає увагу питання співвідношення помилки з виною в кримінальному 

праві досліджуваних держав Азії. Так, зі змісту ст. 38 КК ОАЕ випливає, що 

помилка тут «заміщує» необережність. Такий висновок підтверджується 

формулюванням цієї статті, що має наступний зміст «Моральний елемент злочину 

складається з наміру і помилки…». В КК Афганістану передбачено: «Злочин 

вважається неумисним, коли наслідок злочину є результатом помилки особи 

незалежно від того, чи помилка пов’язана з недбалістю, довірливістю, 

легковажністю або у зв’язку з недотриманням законів, правил і порядків». Таким 

чином, дефініція неумисного злочину надається через поняття помилки, що теж 

вказує на тотожність неумисного злочину помилці.  

Ст.  38 КК Японії має назву «Умисел, необережність і помилка», що свідчить, з 

одного боку, про самостійність цих категорій, а з другого боку, про їх 

однопорядковість.  

Оскільки наше дослідження обмежується відповідними положеннями 

кримінальних законів, предметніше поставлене питання не розглядається. 

5. До позитивних аспектів регулювання фактичної помилки в досліджуваних 

кримінальних законах держав Азії можна віднести лише наявність окремих 

положень, присвячених фактичній помилці, а також використання в нормативних 

конструкціях окремих злочинів формулювань, що стосуються не об’єктивного стану 

речей, а їх суб’єктивної оцінки особою. 
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Більше вбачається негативних аспектів регламентації помилки. У цілому така 

регламентація є  фрагментарною і несистемною, а існуючі положення потребують 

вдосконалення. Зокрема, передбачаються лише окремі правові наслідки фактичної 

помилки та в більшості кримінальних кодексів не здійснюється поділ помилок на 

вибачливі та невибачливі.  

Деякі загальні тенденції регламентації фактичної помилки в 

кримінальному праві окремих іноземних держав 

1. Положення щодо фактичної помилки в кримінальних законах більшості 

держав (якщо такі містяться в законі) розташовується серед положень щодо злочину 

(діяння, правопорушення), вини або обставин, що виключають злочинність діяння, 

звільняють від покарання чи пом’якшують його. При цьому такі положення можуть 

не містити словосполучення «фактична помилка», але відображати суб’єктивну 

оцінку особою певних фактичних обставин під час вчинення діяння за допомогою 

таких формулювань, як «вважає», «обґрунтовано вважає», «впевнений», «сумлінно 

вірить» тощо. 

2. У деяких джерелах передбачені не лише загальні, але і спеціальні положення 

щодо фактичної помилки. Під спеціальними положеннями маються на увазі ті, в 

яких помилка «прив’язана» до певним чином конкретизованих обставин вчиненого 

особою діяння. За напрямом такої конкретизації можна виокремити два типи 

положень. Перший тип положень стосується не злочину певного виду (чим і 

відрізняється від положень другого типу), а має відношення до чітко визначеного 

кола ситуацій, тобто характеризується більшим ступенем загальності, порівняно з 

другим типом положень. Другий тип спеціальних положень про фактичну помилку є 

найбільш конкретним і стосується лише окремого виду злочину.  

Прикладом першого типу спеціальних положень є, зокрема, ст. 37 КК Білорусі, 

в якій передбачено фактичну помилку щодо наявності окремих обставин, що 

виключають злочинність діяння; ст. 31 ПК Естонії «Помилка щодо обставини, що 

виключає протиправність», підрозділ 3 глави 4 КК Фінляндії, що має назву 

«Помилка щодо підстави звільнення від відповідальності» (з позиції кримінального 

права України йдеться про обставини, що виключають злочинність діяння).  
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До спеціальних положень першого типу слід також віднести ст.ст. 60 та 82 КК 

Італії, ст. 24 КК Куби, в яких регламентовано ситуації, пов’язані з помилкою в особі 

потерпілого. Сюди ж, на наш погляд, варто відносити ч.ч. 3, 4 § 15.20. КК Нью-

Йорку, які конкретизують можливість впливу фактичної помилки у віці дитини та 

помилки щодо сукупної ваги речовин, які знаходяться під контролем, чи марихуани, 

на кримінальну відповідальність. Відображають перший тип спеціальних положень 

також норми щодо «посилання на існуюче право» в ККЗ АФ та Закону про злочини 

НЗ, оскільки «сфера дії» цих положень обмежується злочинами, пов’язаними з 

правом власності чи правом володіння.  

Щодо положень другого типу, то сюди відносяться як ті, що прямо вказують на 

фактичну помилку в юридичній конструкції окремого виду (різновиду) злочину, так 

і ті, що відображають зміст помилки «за допомогою» інших формулювань 

(детальніше – див. вище). Сюди, зокрема, відносяться: ст.ст. 97В, 113, 136 КК ФРН; 

ст.ст. 195, 196, 203, 220 ЗКК Норвегії; § 2910, § 3102, § 6301 КК Пенсільванії; ст.ст. 

159.1, 318.1 КК Куби, ст.ст. 135, 136, 138, 141, 142 КК Танзанії; ст.ст. 125, 131В, 132, 

134А, 187 А, 204 В, 216 Д Закону про злочини НЗ. 

Таким чином, умовно можна виокремити наступні «моделі» регламентації 

фактичної помилки в джерелах кримінального права іноземних держав: а) ті, що 

передбачають загальні положення щодо фактичної помилки; б) ті, що передбачають 

спеціальні положення так званого «першого типу»; в) ті, що передбачають 

спеціальні положення так званого «другого типу»; г) усі способи поєднання 

перерахованих вище варіантів – загальні і спеціальні положення «першого типу»; 

загальні і спеціальні положення «другого типу»; загальні та спеціальні положення 

обох «типів»; спеціальні положення обох «типів». 

3. Як правило, регламентуються фактичні помилки, що впливають на 

кримінально-правову кваліфікацію. Найчастіше передбачаються такі «варіанти» 

впливу помилки: а) виключення кримінальної відповідальності; б) виключення 

умислу, що в деяких випадках може обумовлювати відповідальність за злочин, 

вчинений з необережності. Рідше  -  неінкримінування обтяжуючої обставини та 

інкримінування іншого (у більшості джерел – більш м’якого), ніж той, об’єктивні 
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ознаки якого мали місце, злочину Треба відмітити, що в жодному з аналізованих 

нами джерел прямо не зазначалося, чи інкримінується в даному разі закінчений 

злочин, чи, можливо, йдеться також про вплив на стадію злочину. Вплив на стадію 

злочину окремо регламентовано лише в кількох джерелах. 

Ще рідше йдеться також про вплив фактичної помилки на обрання заходів 

кримінального правового характеру (застосування заходів безпеки, пом’якшення 

покарання тощо). 

У деяких випадках конкретний варіант впливу помилки на відповідальність 

особи не вказується, лише вживаються узагальнені формулювання про пом’якшення 

або посилення відповідальності.  

Інколи виникає проблема розуміння змісту окремих правових наслідків. 

Зокрема, йдеться про використання в законах таких формулювань, як, наприклад, 

«пом’якшення покарання», «звільнення від покарання», «обтяжуючі обставини», 

кримінально-правова сутність яких за кримінальним правом України та відповідної 

іноземної держави можуть не співпадати. Наприклад, ст. 22 КК Уругваю 

передбачає, що фактична помилка щодо конститутивних ознак злочину звільняє від 

покарання, крім випадку, коли такий злочин відповідно до закону може бути 

вчинено необережно. Очевидно, що тут звільнення від покарання не відповідає 

кримінально-правовому змісту, закладеному КК України. В інших випадках зміст 

тих чи інших формулювань є не таким очевидним.  

4. В одних положеннях предмет помилки чітко окреслюється з точки зору 

складу злочину, тоді як в інших нормах ці обставини розглядаються з точки зору 

правових наслідків. 

Більшість норм розрізняє вибачливі та невибачливі фактичні помилки, а також 

диференціює їх вплив на оцінку діяння особи. В деяких випадках така 

диференціація є неповною, тобто одні положення закону її проводять, інші – ні. Тут 

виникає питання, чи означає це, що для тих норм, в яких вид помилки за цим 

критерієм не конкретизується, дана обставина не має жодного значення. Вважаємо, 

що відповідь має бути позитивна. 
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Достатньо рідко системно регулюються ситуації, що відображають позитивні та 

негативні фактичні помилки. 

5. Абсолютна більшість положень відображає пріоритет принципу 

суб’єктивного інкримінування. Лише в  кількох положеннях цей принцип не 

дотримується.  

6. В окремих положеннях прослідковується тенденція до врахування фактичної 

помилки лише на користь особи, тільки для пом’якшення відповідальності.  

В цілому можна зробити висновок про наявність як переваг, так і недоліків 

регламентації фактичної помилки в кримінальному праві окремих іноземних 

держав. Оскільки вивчення зарубіжного досвіду здійснюється з метою можливості 

його врахування (інколи і запозичення) під час розробок відповідних змін та 

доповнень до КК України, доцільно визначити, які орієнтири можуть бути 

запозичені нашим законодавцем.  

1. Найбільш оптимальна модель регламентації фактичної помилки, що може 

бути втілена в КК України, на нашу думку, передбачає загальні та спеціальні 

положення щодо помилки.  

2. Частково відповідні положення КК Білорусі і більшою мірою ПК Естонії 

доцільно взяти за орієнтири в частині визначення «місця» положень щодо фактичної 

помилки КК України. 

3. Орієнтуючись на ряд зарубіжних держав, можна назвати, які правові 

наслідки фактичної помилки мають охоплюватися відповідними положеннями КК 

України: а) виключення кримінальної відповідальності; б) виключення умислу, що 

може зумовлювати відповідальність за необережне спричинення шкоди; в) вплив на 

оцінку діяння з урахуванням положень про стадії злочину; г) інкримінування менш 

тяжкого злочину, ніж той, об’єктивні ознаки якого мали місце; ґ) неінкримінування 

обтяжуючої обставини. 

Перші два наслідки передбачаються в більшості з аналізованих джерел 

кримінального права. Третій з вказаних наслідків сформульований в ч. 3 § 18 КК 

Чехії, четвертий – в ч. 2 ст. 31 КК Туркменістану, ч. 2 ст. 38 КК Японії  та ч. 2 ст. 17 

ПК Естонії. 
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У більшості джерел, що вивчались, фактична помилка враховується при 

кримінально-правовій кваліфікації, однак ми вважаємо за необхідне орієнтуватися 

на кримінальні закони Мексики, Польщі, ФРН та Італії, які містять нормативні 

приписи щодо можливості врахування фактичної помилки і при обранні заходів 

кримінально-правового впливу, а саме – при призначенні покарання (як в ст. 66 

ФКК Мексики, ст. 29 КК Польщі), звільненні від покарання (ч. 4 § 113 КК ФРН) та 

обранні інших заходів (наприклад, заходи безпеки згідно з ч. 2 ст. 49 КК Італії). 

4. Як вже зазначалось вище, в деяких джерелах кримінального права предмет 

помилки окреслюється з точки зору характеристик злочинного діяння (помилка 

щодо діяння, помилка щодо особи потерпілого, помилка щодо наслідків тощо), а в 

інших випадках – з точки зору тих наслідків, які можуть обумовлюватись певним 

різновидом помилки (помилка щодо обставини, що посилює чи пом’якшує 

відповідальність тощо). Перший з названих варіантів забезпечує чіткість змісту 

відповідних положень, однак, на нашу думку, цей підхід повноцінно втілити 

неможливо, оскільки він обумовлює потребу формулювати громіздкі положення. У 

зв’язку з цим більш раціональним для кримінального права України видається 

«комбінований» варіант, тобто поєднання обох з підходів (де можливо – першого, а 

де ні – другого). Щодо цього питання пропонуємо орієнтуватись на ЗКК Норвегії, 

КК Польщі, ПК Естонії, КК Іспанії тощо. 

5. Видається необхідним проведення поділу фактичної помилок на вибачливі та 

невибачливі, якщо така диференціація помилок має кримінально-правове значення. 

Оскільки цей поділ найбільш послідовно проведений в досліджуваних джерелах 

держав Латинської Америки, в даному разі доцільно орієнтуватись на них, а саме – 

на ст. 15 ФКК Мексики, п.п. 10,11 ст. 32 КК Колумбії та ст. 14 КК Перу. 

6. Можуть бути корисні для вітчизняного законодавця КК Пенсільванії та КК 

Нью-Йорку в питанні узгодження загальних та спеціальних положень про помилку.  
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2.2. Особливості регламентації фактичної помилки в Кримінальному 

кодексі України та основні напрями її вдосконалення 

КК України не містить загальної норми, присвяченої фактичній помилці, і не 

використовує це поняття. Однак, на нашу думку, окремі положення цього Кодексу 

або ж прямо передбачають деякі її різновиди, або ж можуть бути нормативними 

орієнтирами при оцінці окремих проявів фактичної помилки. Йдеться, зокрема, про 

деякі положення  розділу ІІІ «Злочин, його види та стадії», розділу V «Вина та її 

форми» та розділу VIII «Обставини, що виключають злочинність діяння» Загальної 

частини КК України (далі – ЗЧ КК) та положення Особливої частини КК України 

(далі – ОЧ КК). В межах даного підрозділу спочатку будуть проаналізовані саме ці 

положення, перш за все, на предмет з’ясування особливостей регулювання ними 

ситуацій, що включають (можуть включати) фактичну помилку. 

Наступний етап дослідження полягатиме у визначенні оптимального типу 

«моделі» регламентації фактичної помилки, яка може бути втілена в законі про 

кримінальну відповідальність України (основні типи цих «моделей» були виділені в 

підрозділі 2.1.). На завершення будуть сформульовані конкретні пропозиції щодо 

вдосконалення нормативної регламентації фактичної помилки в КК України. 

Як видається, фактична помилка у кримінальному праві регулюється окремими 

нормативними орієнтирами, як ЗЧ, так і ОЧ КК. Систематизуючи ці положення за 

особливістю їх змісту в частині регламентації фактичної помилки, можна 

виокремити наступні три групи положень: 1) положення, які прямо передбачають 

фактичну помилку (ст. 37 КК); 2) положення, які прямо фактичну помилку не 

передбачають, однак можуть бути нормативним орієнтирами щодо неї; до цієї 

групи, на наш погляд, можна віднести положення про вину та її форми (ст.ст. 23-24); 

положення про замах на злочин (ст. 15 КК); положення, що стосуються окремих 

видів злочинів (ст.ст. 118, 124 КК); 3) положення, зміст яких щодо фактичної 

помилки є проблемним (ч. 4 ст. 36, ч. 3 ст. 39, ч. 5 ст. 41, ч. 1, 2 ст. 42 КК). 

Нагадаємо, що під фактичною помилкою ми розуміємо неправильну оцінку 

особою під час вчинення діяння, яким завдається шкода об’єкту кримінально-

правової охорони, фактичної обставини об’єктивного характеру, що має 
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кримінально-правове значення. З огляду на останнє і те, що в нормах, які 

аналізуватимуться далі, прямо словосполучення «фактична помилка» не 

використовується, пропонуємо наступний алгоритм наукового дослідження тих 

положень КК, які можуть охоплювати ситуації з фактичною помилкою: 1) 

з'ясування того, чи «включає» в свій зміст відповідне положення неправильну 

оцінку; 2) визначення, чи знаходиться предмет неправильної оцінки в фактичній 

«площині»; 3) встановлення того, чи має неправильна оцінка такої обставини 

кримінально-правове значення. Якщо на підставі зазначених пунктів можна буде 

констатувати, що відповідне положення «включає» фактичну помилку, 

проаналізуємо окремі питання такої фактичної помилки  (її особливості, проблемні 

аспекти тощо). При цьому дослідження норм КК України, що включають (можуть 

включати) фактичну помилку, буде здійснюватися з урахуванням позицій інших 

авторів, інколи із використанням джерел кримінального права іноземних держав, а 

подекуди – і джерел судової практики України. 

Предметний аналіз вказаних положень потребує з’ясування вихідних положень, 

на яких він ґрунтуватиметься. По-перше, виходитимемо з того, що діяння (дія чи 

бездіяльність), вчинене під свідомим і вольовим контролем з боку особи, 

обов’язково передбачає принаймні мінімальну оцінку власне діяння та пов’язаних з 

ним обставин (в тому числі, наслідків). По-друге, неусвідомлення певної фактичної 

обставини під час вчинення діяння не виключає неправильну оцінку, а, навпаки, як 

правило, є її результатом. По-третє, усвідомлення особою різних обставин 

вчинюваного діяння чи його наслідків може бути різним за ступенем визначеності 

(від впевненості до припущення) і за ступенем достовірності (від правильного, 

такого, що адекватно відображає дійсність, до неправильного, помилкового). При 

цьому не виключене неоднорідне інтелектуальне ставлення суб’єкта до різних 

обставин: одні з них відображаються правильно, інші – повністю чи частково 

помилково [83, с. 38].  

Базуючись на викладених вихідних положеннях, переходимо до основної 

частини підрозділу. 
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Ст. 37 «Уявна оборона». Безпосередньо ознаки фактичної помилки, що 

випливають з наведеної вище її дефініції, вбачаються в ст. 37 КК, якою 

регламентовано уявну оборону. Деякі автори вважають, що уявна оборона – це 

єдиний різновид фактичної помилки, який одержав своє закріплення у КК України 

[121, с. 1]. Прояв фактичної помилки в ситуації уявної оборони також вбачають, 

зокрема, Аніщук В.В. [9, с. 282], Бажанов М.І. [132, с. 278], Дудоров О.О. [88, с. 

260], Каменський Д.В. [135, с. 646], Якубович М.І [300, с. 69], Прохорова М.Л. та 

Прохорова А.Ю. [227, с. 426]. Чітко пов’язується уявна оборона з фактичною 

помилкою і в деяких науково-практичних коментарях [127, с. 93; 200, с. 84]. 

Обґрунтування наявності/відсутності неправильної оцінки в межах 

відповідного положення КК. Відповідно до ч. 1 ст.37 КК уявною обороною 

визнаються дії, пов’язані із заподіянням шкоди за таких обставин, коли реального 

суспільно небезпечного посягання не було і особа, неправильно оцінюючи 

(підкреслено мною – А.А.) дії потерпілого, лише помилково припускала його 

наявність [162]. Як бачимо, на неправильну оцінку прямо вказується в законі, тому 

доводити її наявність не виникає потреби. 

Предмет неправильної оцінки. В дефініції уявної оборони йдеться про 

неправильну оцінку дій потерпілого, тому, очевидно, що це фактична обставина. З 

системного аналізу ч.ч. 1, 2 ст. 37 КК випливає, що неправильна оцінка стосується 

наявності реального суспільно небезпечного посягання з боку особи, якій 

заподіюється шкода. Як видається, питання, що саме неправильно оцінюються 

суб’єктом в ситуації уявної оборони, є не таким однозначним. Поставлена проблема 

має стати предметом окремого дослідження. 

Кримінально-правове значення неправильної оцінки відповідної фактичної 

обставини (фактичних обставин). Зміст ч. 2, 4 ст. 37 КК свідчить про те, що 

неправильна оцінка відповідної обставини в ситуації уявної оборони має 

кримінально-правове значення, адже вона впливає на кваліфікацію цього діяння. 

Вона може виключати кримінальну відповідальність (ч. 2 ст. 37 КК) і обумовлювати 

відповідальність за заподіяння шкоди через необережність (ч. 4 ст. 37 КК). 
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Згідно з ч. 3 ст. 37 КК, якщо при уявній обороні особа не усвідомлювала і не 

могла усвідомлювати помилковості свого припущення щодо наявності суспільно 

небезпечного посягання, але при цьому перевищила межі захисту, що дозволяються 

в умовах відповідного реального посягання, вона підлягає кримінальній 

відповідальності як за перевищення меж необхідної оборони. Відповідно до ч. 3 ст. 

36 КК перевищення меж необхідної оборони тягне відповідальність  лише у 

випадках, спеціально передбачених у ст. ст. 118 та 124 КК [162].  Отже, 

відповідальність за перевищення меж захисту при уявній обороні також можлива 

виключно на підставі цих статей. Останнє передбачено і в абз. 3 п. 7 ППВСУ від 

26.04.2002 р. №1 «Про судову практику у справах про необхідну оборону» [223]. 

З одного боку у ст.ст. 118, 124 КК йдеться про перевищення меж необхідної, а 

не уявної оборони, однак ч. 3 ст. 37 дає підстави для висновку, що умисне 

заподіяння смерті та тяжкого тілесного ушкодження при уявній обороні також може 

розглядатись як умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони. 

Виходячи з викладеного, а також з того, що ситуація уявної оборони включає в свій 

зміст фактичну помилку, ст. ст. 118, 124 КК можуть «представляти» фактичну 

помилку.  

З даного приводу Комаров О.Д. сформулював загальне правило: всі дії щодо 

спричинення шкоди при вибачливій помилці в наявності посягання чи особистості 

того, хто посягає (в тому числі стосовно перевищення меж захисту), мають 

оцінюватись за правилами, встановленими для заподіяння шкоди при необхідній 

обороні
9
. На наш погляд, в цілому з таким загальним правилом можна погодитись, 

однак видається некоректним встановлення альтернативи між помилкою в наявності 

посягання і помилкою в особистості того, хто посягає, що суперечить буквальному 

змісту ст. 37 КК. 

Таким чином, кримінально-правове значення неправильної оцінки фактичної 

обставини в ситуації уявної оборони полягає у тому, що вона може: 1) виключати 

кримінальну відповідальність особи (ч. 2 ст. 37 КК); 2) обумовлювати 

                                                           
9
 Комаров О.Д. Фактична помилка при необхідній обороні / О.Д. Комаров // Теорія і практика правознавства. – 2014. – 

Вип.1 (5). – С.8. 
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відповідальність за необережне спричинення шкоди (ч. 4 ст. 37 КК); 3) 

обумовлювати відповідальність за перевищення меж необхідної оборони (ч. 3 ст. 37 

КК), а саме –  на підставі ст.ст. 118, 124 ОЧ КК. 

Отже, ситуація уявної оборони охоплює своїм змістом неправильну оцінку 

особою, що заподіює шкоду об’єкту кримінально-правової охорони, фактичної 

обставини, що має кримінально-правове значення, тобто в ситуації уявної оборони 

«закладена» фактична помилка. 

Окремі питання фактичної помилки, що «закладена» в досліджуваному 

положенні (особливості, проблемні аспекти тощо). Деяку особливість мають часові 

межі фактичної помилки, «закладеної» в ситуації уявної оборони. Оскільки ситуація 

уявної оборони включає в себе фактичну помилку, часові межі першої 

кореспондують з часовими межами другої. В.В. Аніщук початковим моментом 

стану уявної оборони пропонує визнавати виникнення обстановки, яка дає особі, що 

здійснює уявний захист, підстави вважати, що суспільно небезпечне посягання вже 

розпочалося. Припиненням існування стану уявної оборони, на її думку, є той 

момент, коли особа має можливість переконатися, що реальне посягання відсутнє [8, 

с. 585]. Можна погоджуватись з цією точкою зору чи критикувати її, але безспірним 

є те, що фактична помилка існує в «межах» уявної оборони. При цьому, якщо 

згадувати наведені в підрозд. 1.3. варіанти часових характеристик фактичної 

помилки, то в ситуації уявної оборони можливий лише один з них – неправильна 

оцінка виникає до вчинення діяння, що піддається кримінально-правовій оцінці, і 

«супроводжує» його. Особливості змісту ситуації уявної оборони виключають два 

інші такі варіанти (коли неправильна оцінка виникає одночасно з початком 

вчинення діяння чи в процесі його вчинення). 

Привертає увагу також те, що у ст. 37 КК законодавцем регламентована як 

вибачлива, так і невибачлива фактична помилка [162]. При цьому науковці 

обґрунтовано зауважують, що питання про кримінальну відповідальність при уявній 

обороні прямо залежить від того, який різновид фактичної помилки був допущений 

[135, с. 647]. Саме від різновиду помилки за критерієм причини і умови її 
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виникнення залежить вирішення питання, чи буде нести особа кримінальну 

відповідальність.  

Щодо ситуації, коли за уявної оборони особа перевищує межі захисту, які 

дозволені в умовах реального посягання, то тут законодавцем регламентована лише 

вибачлива фактична помилка (на це вказує формулювання «не усвідомлювала і не 

могла усвідомлювати…»). У зв’язку з цим постає питання кримінально-правової 

оцінки такої невибачливої фактичної помилки. На думку Д.С. Птащенка, ці 

різновиди уявної оборони охоплюються правилом кримінально-правової 

кваліфікації, передбаченим в ч. 4 ст. 37 КК. Автор зазначає, що законодавцем не 

розмежовуються дві різні ситуації, коли суб’єктом була допущена несумлінна 

помилка щодо наявності реального суспільно небезпечного посягання, проте 

заподіяна шкода: 1) не перевищує допустимі межі захисту в умовах необхідної 

(реальної) оборони та 2) перевищує такі межі. Висловлюється пропозиція 

диференціювати їх кримінально-правову оцінку шляхом врахування фактичної 

помилки як пом’якшуючої обставини при призначенні покарання [229, с. 422]. 

Вважаємо, що така пропозиція заслуговує на увагу de lege ferenda. 

Принагідно слід відмітити певну нетиповість ч. 4 ст. 37 КК, оскільки, як 

видається, це єдина ситуація, описана в КК, коли свідоме і навіть цілеспрямоване 

заподіяння шкоди об’єкту кримінально-правової охорони, але в цілому заподіяння 

такої шкоди розглядається як злочин, вчинений з необережності. На унікальність 

даного положення вказує і Д.С. Птащенко [230, с. 10]. Однак, на наш погляд, підхід 

законодавця є виправданим. В даному разі помилка особи стосується обставини, яка 

є визначальною для вирішення питання про злочинність діяння, а визнання діяння 

умисним чи необережним, вказує В.М. Кудрявцев, передбачає його цілісну 

характеристику [176, с. 175], тобто «умисне» спричинення шкоди ще не дозволяє 

вбачати умисний злочин. В ситуації уявної оборони, в тому числі її різновиду, 

передбаченому в ч. 4 ст. 37 КК, через фактичну помилку особа не усвідомлює 

суспільно небезпечний характер діяння, а це, в свою чергу, виключає 

інтелектуальний компонент умисної форми вини. 
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Як вже зазначалось вище, в межах групи положень кримінального закону, які 

можуть бути нормативними орієнтирами щодо фактичної помилки, виділяються 

декілька підгруп. Почнемо з положень про вину та її форми (ст.ст. 23-24), однак 

спочатку окреслимо наше бачення кола обставин, психічне ставлення до яких 

визначає вину (її наявність) та її форми. У ст. 23 КК законодавець вказує на 

психічне ставлення винного до вчинюваного ним діяння (дії та бездіяльності) та 

його наслідків. Проте, на думку деяких науковців, термін «діяння» слід тлумачити 

ширше – не лише як просту активну чи пасивну форму поведінки, але і вчинок, що 

вчиняється у певний спосіб в конкретних умовах, обставинах місця, часу тощо [233, 

с. 39-40; 37, с. 185-186]. В.А. Якушин вважає, що обсягом вини охоплюється 

ставлення особи до конструктивних ознак складу злочину. Такими конструктивними 

ознаками можуть бути ознаки, що характеризують об'єкт злочину, його об’єктивну 

сторону, самого суб’єкта злочинної діяльності і конструктивні ознаки суб’єктивної 

сторони співучасників (корисливий мотив співучасника, антидержавна мета його 

злочинних дій тощо) [292, с. 160]. Як обґрунтовано зауважує І.І. Давидович, на 

жаль, зі змісту праці В.А. Якушина неможливо встановити, які саме ознаки  суб’єкта 

і в яких випадках повинні усвідомлюватись винним: не зрозуміло, чи йде мова про ті 

ознаки, які визначають самого винного, чи про ознаки, які характеризують його 

співучасників. Також слушним видається наступне твердження І.І. Давидович: «… 

розширення обсягу вини за рахунок психічного ставлення до ознак суб’єктивної 

сторони і суб’єкта злочину є можливим лише у випадках вчинення посягання двома  

або більше особами. Якщо «вивести за рамки» специфічну ситуацію зі співучастю, 

то зміст вини у злочині, вчиненому одноособово, на нашу думку, повинен включати 

психічне ставлення винного до ознак об’єкту та об’єктивної сторони» [82, с. 308]. 

Єдине уточнення, яке, на наш погляд, треба зробити до процитованого висновку, 

стосується використання поняття «співучасть». На нашу думку, коректніше вести 

мову про участь у вчиненні злочину кількох осіб, адже не завжди така спільна 

участь становить співучасть в розумінні кримінального права.  

Таким чином, обсяг вини включає психічне ставлення особи до обставин, що 

кореспондують з ознаками об’єкта злочину, об’єктивної сторони складу злочину, а у 
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разі неодноособового вчинення злочину – і обставин, що кореспондують з ознаками 

суб’єкта та суб’єктивної сторони складу злочину. 

Ст. 24 КК «Умисел і його види». У підрозділі 1.2. ми досліджували питання 

співвідношення фактичної помилки, в тому числі, з умисною виною. Нами були 

наведені окремі варіанти їх «взаємодії». Як було з’ясовано, окремі з цих варіантів не 

створюють складнощів в питанні кваліфікації, однак деякі з них видаються 

достатньо проблемними (детальніше – див. підрозділ 1.2.). 

Обґрунтування наявності/відсутності неправильної оцінки в межах 

відповідного положення КК. У доктрині вказується, що інтелектуальний момент 

умислу включає 1) усвідомлення особою суспільно небезпечного характеру свого 

діяння і 2) передбачення його суспільно небезпечних наслідків [200, с. 38]. З таких 

законодавчих положень випливає однозначний висновок про те, що за умисної 

форми вини суб’єкт вчиняє діяння свідомо і з власної волі, а це свідчить про 

обов’язкову оцінку особою свого діяння, його наслідків тощо. Ґрунтуючись на 

зазначеному вище з приводу можливості існування неадекватного психічного 

ставлення щодо деяких обставин вчинюваного діяння (а психічне ставлення є 

родовою характеристикою вини в цілому), видається, що таке неадекватне психічне 

ставлення за умисної форми вини є наслідком неправильної оцінки. 

Предмет неправильної оцінки. Як видається, виходячи з окресленого вище 

«обсягу» вини, складно заперечити, що неправильна оцінка в «межах» умисної 

форми вини стосується фактичних обставин. Коло обставин, які суб’єкт може 

неправильно оцінювати і при цьому така неправильна оцінка не виключає умислу, 

на наш погляд, дещо відрізняється від обсягу вини, про який йшлося вище. В законі 

наявна пряма вказівка на те, що за умисної вини суб’єкт усвідомлює суспільно 

небезпечний характер діяння і передбачає суспільно небезпечні наслідки. Це 

положення звужує «обсяг» предмету неправильної оцінки, адже тут неправильна 

оцінка не може стосуватися обставини, що безпосередньо «відповідає» за суспільну 

небезпечність діяння та/або наслідків. Таким чином, обсяг предмету неправильної 

оцінки за умисної вини є вужчим за обсяг вини в цілому.  
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Кримінально-правове значення неправильної оцінки відповідної фактичної 

обставини (фактичних обставин). Кримінально-правове значення неправильної 

оцінки окресленого кола обставин є очевидним. Наведемо кілька прикладів. Якщо 

суб’єкт мав намір при крадіжці заволодіти майном у особливо великих розмірах, 

однак вилучене, як стало відомо пізніше, цих показників не становило, за усталеним 

підходом розглядається як замах на той злочин, який особа мала намір вчинити – 

замах на крадіжку в особливо великих розмірах.  

Інший приклад: якщо суб’єкт, вчиняючи зґвалтування неповнолітньої, не 

усвідомлював її неповнолітній вік і при цьому не міг чи не повинен був його 

усвідомлювати, неповнолітній вік потерпілої особи в такому випадку не може бути 

підставою для кваліфікації вказаних дій за ч. 3 ст. 152 КК (абз. 2 п. 10 ППВСУ «Про 

судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи» № 5 від 30.05.2008 р.) [222]. 

З наведених прикладів однозначно випливає, що неправильна оцінка обставин, 

що кореспондують з відповідними ознаками складу злочину (в даному разі – 

ознаками об’єкта злочину) має кримінально-правове значення. У першому прикладі, 

якби не неправильна оцінка кількісних показників предмету злочину, суб’єкт ніс би 

відповідальність за закінчений злочин менш тяжкий, замість замаху на більш 

тяжкий. У другому прикладі неправильна оцінка вікових характеристик потерпілої 

особи  виключає інкримінування кваліфікуючої ознаки «неповнолітньої», змінюючи 

тим самим кваліфікацію діяння суб’єкта.  

Таким чином, можливість існування неправильної оцінки (в межах умисної 

вини), наявність кола фактичних обставин, яких така оцінка може стосуватися, а 

також кримінально-правове значення неправильної оцінки таких фактичних 

обставин свідчить про те, що положення про умисел можуть охоплювати своїм 

змістом фактичну помилку в кримінальному праві.  

Окремі питання фактичної помилки, що «закладена» в досліджуваному 

положенні (особливості, проблемні аспекти тощо). На підставі ст. 24 КК 

неможливо встановити різновид помилки за критерієм причини та умови її 

виникнення, що може включатися в змісту умислу. Як видається, умисна форма 
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вини не виключає існування ні сумлінної, ні несумлінної фактичних помилок. 

Інколи диференціація помилок за цим критерієм впливає на кваліфікацію умисного 

злочину. Так, у прикладі, розглянутому вище, сумлінна фактична помилка щодо віку 

неповнолітньої особи при зґвалтуванні виключає інкримінування цієї кваліфікуючої 

ознаки, тоді як така несумлінна помилка не враховується при кваліфікації злочину. 

Проблемність ставлення у вину «фрагментів необережності» в межах умисного 

злочину розглядалася нами вище у підрозд.1.2. 

Існують також ситуації, коли поділ помилок на вибачливі та невибачливі при 

інкримінуванні умисного злочину не має значення для кваліфікації злочину. На 

користь такого твердження може свідчити наведений вище приклад, коли винний 

помиляється щодо вартості вилученого майна.  

Ст. 25 КК «Необережність та її види». У підрозд. 1.2. нами розглядалося 

питання співвідношення фактичної помилки та необережної форми вини. Ми 

дійшли висновку, що фактична помилка і необережність як відносно самостійні 

кримінально-правові явища знаходяться у співвідношенні «часткового 

перетинання», тобто необережність частково охоплює фактичну помилку, однак не 

вичерпує її. На разі спробуємо з’ясувати, чи включає в свій зміст ст. 25 КК фактичну 

помилку. 

Обґрунтування наявності/відсутності неправильної оцінки в межах 

відповідного положення КК. Як правило, вчинення злочину через необережність не 

виключає свідомий і вольовий контроль з боку особи під час вчинення нею свого 

діяння (про єдиний виняток, на який вказує Дагель П.С. – див. підрозд. 1.2.). 

Виходячи з цього, а також на підставі вихідного положення про те, що діяння, 

вчинене під свідомим і вольовим контролем обов’язково передбачає його оцінку з 

боку суб’єкта, можна констатувати, що вчинення злочину через необережність не 

виключає наявність оцінки з боку особи свого діяння та його обставин. Загальним 

орієнтиром, що відрізняє умисну форму вини від необережної є те, що за 

необережної вини суспільно небезпечний наслідок у будь-якому разі є 

неприйнятним для особи. За злочинної недбалості особа взагалі не передбачає  

можливості настання цих наслідків. Оцінка свого діяння та інших обставин як таких, 
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що не спричинять суспільно небезпечні наслідки, а також результат у вигляді 

настання цих наслідків вказує на неадекватність такої оцінки. Отже, за необережної 

вини може мати місце неправильна оцінка. 

Предмет неправильної оцінки. Відповідно до ч. 2, 3 ст. 25 КК необережність є 

злочинною самовпевненістю, якщо особа передбачала можливість настання 

суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але легковажно 

розраховувала на їх відвернення. Необережність є злочинною недбалістю, якщо 

особа не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого 

діяння (дії або бездіяльності), хоча повинна була і могла їх передбачити [162]. Як 

уявляється, наведені положення кримінального закону, а також визначений вище  

«обсяг» вини дозволяє констатувати, що предмет неправильної оцінки, який може 

мати місце за необережності, становлять фактичні обставини.  

Варто звернути увагу на певну особливість кола обставин, яких може 

стосуватися неправильна оцінка за необережної форми вини. Якщо щодо умисної 

вини ми вище зазначали, що в силу законодавчих положень (ст.  24 КК) неправильна 

оцінка не може стосуватися обставини, що «відповідає» за суспільну небезпечність 

діяння та/або наслідків, то відповідальність за необережний злочин, навпаки, може 

обумовлюватися лише неправильною оцінкою саме цих обставин.  

Кримінально-правове значення неправильної оцінки відповідної фактичної 

обставини (фактичних обставин). Як видається, кримінально-правове значення 

неправильної оцінки певних фактичних обставин за необережної форми вини 

полягає у виключенні відповідальності за умисне спричинення шкоди. В деяких 

випадках виключення умислу може обумовити відповідальність за необережне 

спричинення шкоди, а якщо таке діяння, вчинене з необережності, не є кримінально-

караним, то – усунути будь-яке інкримінування.  

Отже, конструкції необережності та її видів можуть включати неправильну 

оцінку фактичних обставин об’єктивного характеру, що має кримінально-правове 

значення, тобто фактичну помилку в кримінальному праві. 

Окремі питання фактичної помилки, що «закладена» в досліджуваному 

положенні (особливості, проблемні аспекти тощо). Вважаємо, що і злочинна 
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недбалість, і злочинна самовпевненість можуть відображати лише невибачливу 

фактичну помилку.  Визначення злочинної недбалості, сформульоване у ч. 3 ст. 25 

КК, прямо вказує на невибачливість фактичної помилки (на це вказує 

формулювання «хоча повинна була і могла їх передбачити»). Щодо злочинної 

самовпевненості, то тут є вказівка на легковажний розрахунок щодо відвернення 

суспільно небезпечних наслідків, що теж вказує на те, що за уважного ставлення до 

справи суб’єкт зміг би не допустити таку помилку, тобто вказується на 

невибачливий характер помилки. Таким чином, лише невибачлива фактична 

помилка може обумовлювати відповідальність за необережний злочин.  

Ст. 15 КК «Замах на злочин». В.Ф. Кириченко ще у 1952 р. пов’язував 

закінчений замах з помилкою. На його думку, за закінченого замаху особа 

помиляється, вважаючи, що вона вчинила всі дії, необхідні для реалізації свого 

наміру. Ненастання результату свідчить про те, що вчинено було не все чи не були 

враховані всі обставини, що протидіють настанню суспільно небезпечного 

результату [113, с. 91]. Сучасний автор Т.І. Безрукова, критикуючи науковців, які 

вбачають незакінчений злочин у ситуаціях, пов’язаних з фактичною помилкою, 

зазначає, що, по-перше, ненастання бажаного результату за фактичної помилки і при 

замаху на вчинення злочину відбувається за різних причин: при замаху такою є 

незалежні від винного обставини, а за фактичної помилки – неправильне уявлення, 

що допускається при оцінці об’єктів навколишнього світу, які не можна віднести до 

незалежних від особи обставин. Другим аргументом авторка називає те, що при 

замаху винний усвідомлює незавершеність злочинного діяння, а за фактичної 

помилки він, навпаки, вважає, що бажане злочинне діяння вчинене і очікувані 

наслідки настали [14, с. 151]. Як уявляється, доводи авторки не є переконливими. 

Щодо першого з аргументів, то він нами не сприймається з огляду на те, що, як було 

з’ясовано у підрозд. 1.1., помилка у кримінальному праві в цілому і фактична 

помилка зокрема допускаються ненавмисно, тобто допущення помилки не залежить 

від волі особи. Щодо другого аргументу, то з ним також не можна погодитися. По-

перше, КК України розрізняє також закінчений замах, за якого винний, припиняючи 

злочинне діяння, не усвідомлює незавершеність свого злочинного діяння, а, по-
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друге, видається, що усвідомлення незавершеності злочинного діяння ще не 

виключає фактичну помилку (детальніше – далі). Таким чином, вказані аргументи 

не дозволяють розмежувати фактичну помилку і замах на злочин, тому пропонуємо 

проаналізувати ст. 15 КК за алгоритмом, вказаним вище. 

Обґрунтування наявності/відсутності неправильної оцінки в межах 

відповідного положення КК. Відповідно до ч. 1 ст. 15 КК замахом на злочин є 

вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо 

спрямованого на вчинення злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої 

частини цього Кодексу, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, 

що не залежали від її волі. Законодавець називає два види замаху – закінчений та 

незакінчений. У цій же статті передбачено, що замах на вчинення злочину є 

закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення 

злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі 

(ч. 2), а незакінчений замах має місце, якщо особа з причин, що не залежали від її 

волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця 

(ч. 3) [162]. Виходячи з того, що замах на злочин відображає цілеспрямовану 

діяльність, що може мати місце лише у разі вчинення злочину із прямим умислом, в 

даному разі вбачається свідомий і вольовий контроль з боку суб’єкта щодо власного 

діяння та інших його обставин, а, отже, і оцінка цих обставин.  

Неправильність оцінки, на наш погляд, може мати місце при закінченому 

замаху. Як зазначає С.Д. Шапченко, особливості конкретного змісту складу 

закінченого замаху на злочин проявляються в об’єктивному та суб’єктивному 

чинниках. Об’єктивний чинник, як вказує науковець, полягає у тому, що особа 

завершила розпочате нею діяння (кілька діянь) з власної волі, але в кінцевому 

підсумку таке діяння (кілька діянь) у поєднанні з іншими обставинами не містить 

всіх об’єктивних ознак складу злочину, на вчинення якого був спрямований умисел 

особи. Суб’єктивний чинник – на момент завершення діяння (останнього з кількох 

діянь) особа вважала, що вчинила все необхідне з її точки зору для доведення 

злочину до кінця [200, с. 24-25]. Як видно із зазначеного, при закінченому замаху 
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вбачається невідповідність суб’єктивного об’єктивному, що може свідчити про 

неадекватність (неправильність) оцінки особою певних обставин. 

На наш погляд, неправильна оцінка не виключена і при незакінченому замаху. 

Оскільки з дефініції незакінченого замаху такий висновок прямо не випливає, 

наведемо приклад. Так, якщо суб’єкт мав намір в кілька етапів викрасти наркотичні 

речовини у великих розмірах (продовжуваний злочин), але після першого ж етапу 

його діяльність було припинено, внаслідок чого фактично вилучене не становить 

вказаних показників, і при цьому замість наркотичних речовин через неправильну 

оцінку предмету суб’єкт викрав засіб, що не є наркотичним, безумовно, вбачається 

незакінчений замах на викрадення наркотичних засобів у великих розмірах. 

Наявність неправильної оцінки предмету злочину також не викликає сумнівів.  

Предмет неправильної оцінки. З огляду на те, що інститут стадій злочину 

поширюється лише на умисні злочини, коло обставин, щодо яких може мати місце 

неправильна оцінка при закінченому замаху, на нашу думку, співпадає з колом 

обставин, неправильна оцінка щодо яких можлива за умисної вини. Оскільки це 

питання було розглянуто вище, вважаємо, що таке дублювання є недоречним, 

важливо лише те, що таке коло обставин є, і ці обставини є, безперечно, 

фактичними. Крім того, при закінченому замаху найчастіше має місце неправильна 

оцінка особою наслідків свого діяння. Наприклад, маючи намір заподіяти смерть, 

суб’єкт спричинює тяжке тілесне ушкодження і, вважаючи потерпілого мертвим, 

зникає з місця події. Таке діяння кваліфікується як закінчений замах на умисне 

вбивство.  

Кримінально-правове значення неправильної оцінки відповідної фактичної 

обставини (фактичних обставин). Безперечно, що неправильна оцінка фактичних 

обставин, якщо вона зумовлює відповідальність за замах на злочин, має 

кримінально-правове значення і таке значення, по суті, прирівнюється до такого 

значення власне замаху. Передусім, йдеться про кваліфікацію з урахуванням 

положень про замах на злочин (з посиланням на ст. 15 КК). Важливо також те, що у 

ст. 68 КК законодавець встановлює особливості призначення покарання за 
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незакінчений злочин, в тому числі за замах, обмежуючи максимальний строк або 

розмір покарання [162]. 

Дещо інше значення мають ситуації, коли інкримінування незакінченого 

злочину і неправильна оцінка певної фактичної обставини не знаходяться «у 

причиновому зв’язку» між собою. Прикладом такої ситуації є наведений вище 

продовжуваний злочин, коли під час вчинення діяння суб’єкт неправильно оцінював 

його предмет (замість наркотиків ним вилучався ненаркотичний засіб). У таких 

випадках неправильна оцінка не впливає на кваліфікацію злочину, однак її значення 

може полягати у її врахуванні при призначенні покарання чи обранні інших заходів 

кримінально-правового характеру.  

Таким чином, ст. 15 КК може бути нормативним орієнтиром для вирішення 

ситуацій, які включають фактичну помилку у кримінальному праві. 

Окремі питання фактичної помилки, що «закладена» в досліджуваному 

положенні (особливості, проблемні аспекти тощо). У ст. 15 КК відсутні будь-які 

вказівки на різновид помилки за критерієм причин та умов її виникнення, однак, як 

видається, тут вибачливість чи невибачливість помилки не має значення для 

кваліфікації. Так, у наведеному вище прикладі, коли суб’єкт спрямовує своє діяння 

на заподіяння смерті, однак де-факто спричинює тяжке тілесне ушкодження, не має 

значення, чи сумлінно особа помиляється щодо наслідків свого діяння.  

Відмітимо, що, на нашу думку, закінчений і незакінчений замахи мають різні 

«типи зв’язку» з фактичною помилкою. Якщо інкримінування закінченого замаху 

може обумовлюватися фактичною помилкою, то ставлення у вину незакінченого 

замаху завжди обумовлюється іншою, ніж фактична помилка, обставиною. У 

наведеному вище прикладі про викрадення речовини, помилково сприйнятої за 

наркотичний засіб, ставлення в вину незакінченого замаху зумовлюється не 

фактичною помилкою, а спрямованістю умислу на заволодіння наркотиками у 

великих розмірах.  

Варто звернути увагу на окремі, на нашу думку, проблемні аспекти врахування 

фактичної помилки при інкримінування замаху на злочин. Однією з таких проблем, 

на наш погляд, є ситуації, які в науковій літературі отримали назву замах на 
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непридатний (неналежний, відсутній) об'єкт і замах із непридатними засобами, 

також використовується узагальнена назва – непридатний замах. При вчиненні 

замаху на непридатний об'єкт можливість заподіяння реальної шкоди охоронюваним 

КК відносинам виключається, оскільки в таких ситуаціях взагалі відсутнє те, на що 

спрямоване посягання чи потерпілий не має належних ознак (наприклад, постріл у 

труп або манекен, помилково прийнятий за людину, викрадення грошей, які 

виявилися підробленими тощо). Замах із непридатними засобами має місце тоді, 

коли суб’єкт для досягнення результату обирає засоби, які за своїми об’єктивними 

властивостями не здатні викликати бажані для винного суспільно небезпечні 

наслідки (наприклад, спроба вчинити вбивство за допомогою отрути, яка внаслідок 

тривалого зберігання втратила свої уразливі властивості) [88, с. 221]. 

У правозастосовній практиці України посягання на непридатний об'єкт 

вирішується однозначно і має своїм наслідком притягнення особи до кримінальної 

відповідальності за замах на злочин. Наведемо кілька прикладів ситуацій з 

«непридатним» об’єктом, щодо яких існують роз’яснення Пленуму ВСУ. Одним з 

таких прикладів є випадок, коли особа придбаває речовину, помилково вважаючи її 

наркотичною (психотропною, сильнодіючою, отруйною, радіоактивною тощо) через 

неправильну оцінку властивостей предмету злочину. У абз.3 п.4 постанови Пленуму 

ВСУ від 26 квітня 2002 р. №4 «Про судову практику в справах про злочини у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» 

міститься роз’яснення щодо необхідності кваліфікації дій особи як замаху на 

вчинення злочинів, передбачених ст. 307, або ст.309, або ст.311 КК [221]. На 

необхідність кваліфікувати дії суб’єкта за ст. 15 та відповідною частиною ст. 262 КК 

вказується також в абз.1 п.23 постанови Пленуму ВСУ від 26.04.2002 р. №3 «Про 

судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, 

бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи 

радіоактивними матеріалами» щодо незаконного заволодіння непридатними до 

використання вогнепальною зброєю, бойовими припасами або їх частинами чи 

деталями, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями, якщо особа помилково 

вважала їх такими, що можуть бути використані за призначенням [218]. 
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Підхід Пленуму ВСУ проводиться і в працях багатьох фахівців у галузі 

кримінального права. Зокрема, Піонтковський А.А., вказуючи на необхідність 

притягнення особи до кримінальної відповідальності за «непридатний» замах на тих 

же підставах, що і за будь-який інший замах, зазначає, що «непридатний» замах є 

суспільно небезпечним, оскільки він взагалі базується на знанні реально існуючих 

зв’язків між явищами, на уявленні про закономірне настання від дій винного 

злочинного результату за наявності тих умов, які, на думку особи, мають місце. 

Злочинний результат не настає через випадкові обставини [213, с. 530]. Цей підхід 

також поділяють, зокрема, В.А. Якушин [291, с. 74], М.Й. Коржанський [126, с. 113]. 

Обґрунтовуючи цей підхід, В.К. Глистин, зауважує, що особливість «непридатного» 

замаху полягає у тому, що особа об’єктивно не може порушити охоронювані 

відносини, але вона створює відношення, яке з позицій суспільства є реальним 

конкретним результатом. Той факт, що бажаний для винного факт не настав, не 

означає, що суспільні відносини не перетерпіли яких-небудь змін. Тут має місце не 

тільки виявлення умислу, але і його втілення в конкретному діянні по відношенню 

до іншої особи, суспільства, а суспільство не може не реагувати на протиправну 

діяльність [77, с. 87-88]. Така позиція домінує і в сучасній навчальній літературі 

[131, с. 175; 88, с. 222; 269, с. 327-328; 132, с. 178]. 

У дореволюційному законодавстві панував інший підхід. Так, згідно зі ст.47 

Кримінального уложення від 22.03.1903 р. «не вважається злочинним діяння, 

спрямоване на предмет неіснуючий чи очевидно непридатний для вчинення такого 

роду злочинного діяння, яке було задумано [235, с. 285]. Підтримуючи цю позицію, 

М.Д. Дурманов зазначає, що випадок замаху на «нереальний» об’єкт, який випливає 

з цієї нереальності чи суттєво пов’язаний з нею, слід вважати рівнозначним 

виявленню умислу. Тут не вчиняється жодних дій ні щодо створення умов для 

вчинення злочину, ні щодо вчинення злочину. Щодо замаху із непридатними 

засобами, то, на переконання цього науковця, характер непридатних засобів в 

деяких випадках може свідчити про відсутність серйозної суспільної небезпечності, 

що має обумовлювати звільнення від кримінальної відповідальності [89, с. 157, 159-

160].  
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На переконання С.Д. Шапченка, домінуючий підхід до кримінально-правової 

оцінки непридатного замаху є проблемним. Обґрунтовуючи свою думку, науковець 

вказує на ключові характеристики замаху, що випливають зі змісту ст.15 КК. 

Однією з таких характеристик є виконання (хоча б часткове) діяння, передбаченого 

в ОЧ КК в межах складу закінченого злочину. Однак при так званому непридатному 

замаху особа взагалі не «розпочинає» його виконання. У зв’язку з цим, на думку 

науковця, така ситуація повинна підлягати окремому правовому регулюванню [283].  

На нашу думку, зауваження С.Д. Шапченка є слушними. Дійсно, в ситуаціях, 

що отримали назву «непридатний замах», замаху в його традиційному кримінально-

правовому розумінні не має і кваліфікація таких дій з посиланням на ст. 15 КК 

суперечить буквальному змісту закону. Аналізуючи висловлені вище думки, 

відмітимо, що поставлена проблема видається неоднозначною. З одного боку, 

непридатний замах об’єктивної реальної шкоди в собі не несе, однак, з другого боку, 

навряд чи можна погодитися, що це лише виявлення умислу, оскільки він отримав 

втілення в цілком конкретному діянні і недосягнення злочинного результату є 

наслідком причин, що не залежать від волі винного. Мабуть, С.Д. Шапченко 

запропонував найбільш оптимальний варіант вирішення цієї проблеми. 

Дослідивши особливості інституту стадій злочину в державах континентальної 

Європи, М.І. Хавронюк зазначає, що в деяких з цих держав виокремлюється 

самостійний різновид замаху – негодний (непридатний – А.А.). Прикладом є КК 

Швейцарії, в якому поряд із закінченим та незакінченим замахом виділяється також 

негодний замах. Останній має місце, якщо засіб, за допомогою якого особа 

намагається вчинити злочин чи проступок, або предмет, проти якого вони 

спрямовані, володіють такими властивостями, що з їх  використанням або щодо них 

злочинне діяння загалом не могло б бути вчинене. Чотири різновиди негодного 

замаху називає КК Естонії у ст. 26: 1) замах на негодний предмет; 2) замах негодним 

суб’єктом; 3) замах з негодними засобами і 4) замах негодним способом. 

Непридатний замах також виокремлюється в КК Польщі [280, с. 228]. А в теорії 

кримінального права Франції виокремлюють так зване неможливе злочинне діяння, 

під яким розуміють правопорушення, яке було нездійсненним в силу неналежності 
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предмету, способу, знарядь злочину тощо [262, с. 325, 327]. Видається, що досвід 

названих іноземних держав може бути корисним для вітчизняного законодавця при 

вирішенні проблеми непридатного замаху.  

В межах другої групи положень нами також були виділені ті з них, що 

стосуються окремих видів злочинів – ст.ст.118, 124 КК. Виходячи з того, що названі 

статті поєднуються з фактичною помилкою через уявну оборону, вони були 

розглянуті вище, коли аналізувалась ст. 37 КК. 

Щодо третьої групи нормативних положень, то, на думку деяких науковців, 

фактична помилка при необхідній обороні не обмежується уявною обороною. 

Зокрема, один з різновидів такої помилки, на думку В.Ф. Кириченка, пов’язується з  

неправильним визначенням меж допустимого захисту, що має своїм наслідком 

перевищення цих меж [113, с. 81-84]. Баулін Ю.В. вважає, що за необхідної оборони 

фактична помилка може стосуватися, в тому числі, оцінки характеру і небезпеки 

посягання, а також оцінки обстановки захисту [13, с. 256-257]. М.О. Бабій також 

переконаний, що поняття помилки в обставинах необхідної оборони не 

вичерпується помилкою щодо існування суспільно небезпечного діяння – уявною 

обороною, але і включає в себе також помилку в оцінці небезпечності посягання 

(помилкове перевищення меж необхідної оборони) [206, с. 99]. Одним з різновидів 

фактичних помилок при необхідній обороні Комаров О.Д. називає помилку щодо 

меж допустимої шкоди, яка завдається тому, хто посягає [121, с. 5]. 

В цілому погоджуючись із наведеними позиціями науковців щодо можливості 

існування помилки не лише щодо стану необхідної оборони, зауважимо, що 

перевищення меж необхідної оборони, про яке йдеться в ч. 3 ст. 36 КК, не 

«включає» фактичну помилку з наступних міркувань. Так, в цьому положенні 

йдеться про заподіяння шкоди, яка явно (підкреслено мною – А.А.) не відповідає 

небезпечності посягання або обстановці захисту [162]. Баулін Ю.В. зазначає, що 

явність характеризує заподіяння шкоди при ексцесі оборони з об’єктивної та 

суб’єктивної сторони. З об’єктивної сторони це означає, що шкода, заподіяна особі, 

яка посягає, очевидно, поза будь-якими сумнівами, знаходиться у різкій 

невідповідності з небезпекою посягання або з обстановкою захисту. З суб’єктивної 
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сторони особа, яка захищається, усвідомлює вказану невідповідність [13, с. 259]. 

Саме виходячи з того, що неспівмірність заподіяної шкоди при перевищенні меж 

необхідної оборони небезпечності посягання або обстановці захисту усвідомлюється 

особою, фактична помилка в даному разі відсутня. Натомість, як уявляється, 

фактична помилка не виключена в інших ситуаціях, пов’язаних з неправильною 

оцінкою допустимих меж захисту. Зокрема, йдеться про ті з них (ситуацій), що 

передбачені в ч. 4 ст. 36 і ч. 3 ст. 39 КК України  (оскільки конструкції цих статей 

однотипні, розглянемо їх разом). 

Ч. 4 ст. 36 «Необхідна оборона», ч. 3 ст. 39 КК «Крайня необхідність». 

Характеризуючи перевищення меж необхідної оборони, Баулін Ю.В. висловлює 

думку, що стан сильного душевного хвилювання може обумовити наявність 

помилки. В такому і подібних випадках відповідальність суб’єкта повинна 

визначатись за правилами фактичної помилки щодо перевищення меж необхідної 

оборони [13, с. 270].  

З аналізу ч. 4 ст. 36 КК випливає, що в цій ситуації дотримані всі умови 

необхідної оборони, за виключенням однієї – захист не має перевищувати меж 

необхідної оборони [200, с. 79], тому вона не може вважатись проявом необхідної 

оборони. Такий випадок не можна розглядати також як прояв перевищення меж 

необхідної оборони, однією з ознак якої є явність, про яку вже йшлося вище. Звідси 

робимо висновок, що ч. 4 ст. 36 КК є самостійним правовим орієнтиром щодо 

виключення кримінальної відповідальності. За цією ж логікою таким самостійним 

орієнтиром, на наш погляд, є також ч. 3 ст. 39 КК. 

Обґрунтування наявності/відсутності неправильної оцінки в межах 

відповідного положення КК. Відповідно до ч. 4 ст. 36 КК особа не підлягає 

кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане 

суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити (виділено мною – А.А.) 

відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту. 

Відповідно до ч. 3 ст. 39 КК особа не підлягає кримінальній відповідальності за 

перевищення меж крайньої необхідності, якщо внаслідок сильного душевного 
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хвилювання, викликаного небезпекою, що загрожувала, вона не могла оцінити 

(виділено мною – А.А.) відповідність заподіяної шкоди цій небезпеці [162]. 

І в ч. 4 ст. 36, і в ч. 3 ст. 39 КК використано формулювання «… не могла 

оцінити…», однак постає питання, чи йдеться в цих формулюваннях про відсутність 

оцінки взагалі (як це випливає з буквального тлумачення) чи про відсутність 

правильної оцінки. 

В деяких НПК до КК України відповідне формулювання не тлумачиться, 

обмежуючись цитуванням положень кримінального закону [201, с. 225, 231]. Однак 

в НПК під ред. С.С. Яценка зазначається, що у стані душевного хвилювання особа 

не завжди може правильно (виділено мною – А.А.) оцінити відповідність заподіяної 

нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту [200, с. 82]. Коментуючи 

положення ч. 3 ст.39 КК, Андрушко П.П. також вказує на неможливість об’єктивно 

(виділено мною – А.А.) оцінити відповідні обставини [202, с. 117]. Про відсутність 

правильної (виділено мною – А.А.) оцінки в ч. 3 ст.39 КК йдеться також в НПК КК 

України за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка [203, с. 118]. В деяких джерелах 

автори по різному коментують однакові за юридичною конструкцією положення 

(ч. 4 ст. 36 та ч. 3 ст. 39 КК). Так, щодо однієї з норм використовується 

формулювання «не могла оцінити…», а щодо другої – «не може точно 

співрозмірити свої дії зі ступенем небезпечності посягання, що загрожує…» [132, с. 

276, 289]. 

На нашу думку, в ч. 4 ст. 36 і ч. 3 ст. 39 КК мається на увазі відсутність саме 

правильної оцінки. Як сформульовано у вихідному положенні,  особа, що вчиняє 

діяння під впливом свідомого і вольового контролю, в будь-якому разі надає певну 

оцінку своєму діянню та іншим його (діяння) обставинам, зокрема наслідкам. Інша 

справа, що така оцінка може бути помилковою, але її відсутність взагалі неможлива.  

Такому висновку не суперечить той факт, що в наведених положеннях КК 

«закладений» стан сильного душевного хвилювання, що, як вважається, звужує 

(однак не усуває – А.А.) можливості нормального функціонування інтелектуальної 

та вольової сфер психіки людини, але не затьмарює свідомість повністю [33, с. 148]. 
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Отже, стан сильного душевного хвилювання не виключає оцінку особою обставин 

свого діяння.  

Предмет неправильної оцінки. В ч. 4 ст. 36 йдеться про неможливість оцінити 

відповідність заподіяної шкоди  небезпечності посягання чи обстановці захисту, а в 

ч. 3 ст. 39 КК – відповідність заподіяної шкоди небезпеці, що загрожує. Однак, на 

наш погляд, під час заподіяння шкоди неправильна оцінка не може стосуватися 

відповідності. Оцінці піддаються конкретні обставини і лише потім в процесі 

зіставлення одних обставин з іншими можна робити висновок про відповідність чи 

невідповідність. В даному разі для нас важливим є те, що предмет неправильної 

оцінки, навіть у положеннях кримінального закону, пов’язується з фактичними 

обставинами. Конкретніше вивчення питання предмету неправильної оцінки 

видається недоцільним. 

Кримінально-правове значення неправильної оцінки відповідної фактичної 

обставини (фактичних обставин). Виходячи з того, що згідно з ч. 4 ст. 36 і ч. 3 ст. 

39 КК неправильна оцінка певної фактичної обставини виключає кримінальну 

відповідальність особи, складно заперечити її кримінально-правове значення. Отже, 

можна констатувати, що ситуації, передбачені ч. 4 ст. 36 та ч. 3 ст. 39 КК 

регламентують фактичну помилку в кримінальному праві. 

Окремі питання фактичної помилки, що «закладена» в досліджуваному 

положенні (особливості, проблемні аспекти тощо). Фактична помилка, в ситуаціях, 

передбачених в ч. 4 ст. 36 та ч. 3 ст. 39 КК, має деякі особливості часових 

характеристик. Такі особливості пов’язуються з часовими характеристиками 

відповідно стану необхідної оборони чи стану крайньої необхідності та стану 

сильного душевного хвилювання. 

Щодо необхідної оборони, то відповідно до абз. 2 п. 2 постанови ПВСУ від 

26.04.2002р. №1 «Про судову практику у справах про необхідну оборону» стан 

необхідної  оборони  виникає  не лише  в  момент  вчинення суспільно небезпечного 

посягання, а й у разі створення реальної загрози заподіяння шкоди [223]. Не 

заглиблюючись в питання коректності положення постанови і його узгодженості з ч. 

1 ст. 36 КК, зауважимо лише, що створення реальної загрози заподіяння шкоди теж 



137 
 

є проявом суспільно небезпечного посягання. Тлумачення ч. 1 ст. 39 КК дозволяє 

дійти висновку, що стан крайньої необхідності обмежується «періодом» існування 

безпосередньої загрози інтересам, що охороняються законом.  

Часові «рамки» стану сильного душевного хвилювання обмежуються часовими 

«рамками» відповідно стану необхідної оборони та стану крайньої необхідності. 

Звісно, цей стан може «виходити» за вказані межі, однак за таких умов він вже не 

має кримінально-правової «цінності». Часові параметри фактичної помилки, що 

закладена в ч. 4 ст. 36 і ч. 3 ст. 39 КК, «вписуються» в такі параметри стану сильного 

душевного хвилювання і необхідної оборони або стану сильного душевного 

хвилювання і крайньої необхідності. 

Зі змісту норм, що вивчаються, випливає –  законодавцем передбачається лише 

вибачлива фактична помилка. На це вказує формулювання «не могла оцінити…». 

Разом з цим, не виключена і така невибачлива фактична помилка, однак в КК 

відсутні жодні орієнтири щодо вирішення таких ситуацій. У зв’язку з цим виникає 

питання її кримінально-правової оцінки. На наш погляд, для вирішення поставленої 

проблеми ключовим є «значення» обставини, щодо якої вбачається фактична 

помилка, для кримінальної відповідальності. З огляду на те, що ця обставина є 

визначальною для питання злочинності діяння, її невибачливий характер може 

обумовлювати відповідальність за необережне спричинення шкоди. 

Ч. 5 ст. 41 КК «Виконання наказу або розпорядження». «Проблемним» 

положенням щодо фактичної помилки є ч. 5 ст. 41 КК України. Ще М.С. Таганцев 

зазначав, що спричинення шкоди при виконанні обов’язкового наказу повинно 

розглядатись за правилами про помилку і оману [252, с. 190]. Юридичну помилку 

при так званому «порушенні професійних обов’язків» вбачає Мірошниченко Н.В. 

[195]. На переконання Дячука С.І., питання кримінальної відповідальності особи за 

виконання наказу слід вирішувати виходячи з єдності наступних умов: по-перше, 

повинні враховуватись специфічні правила виконання обов’язкового наказу як 

обставини, що виключає злочинність діяння, по-друге, загальні правила 

кримінально-правової оцінки діяння при юридичній чи фактичній помилці [92, с. 9].  
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В. Бурдін, аналізуючи зміст ч. 5 ст. 41 КК, прямо вбачає в цій ситуації прояв 

помилки, однак спочатку не конкретизує її різновид, а далі веде мову і про 

фактичну, і про юридичну помилки [29, с. 183]. Для усунення такої неоднозначності 

проаналізуємо норму ч. 5 ст. 41 КК за наведеним на початку алгоритмом. 

Обґрунтування наявності/відсутності неправильної оцінки в межах 

відповідного положення КК. Відповідно до ч. 5 ст. 41 КК якщо особа не 

усвідомлювала і не могла усвідомлювати злочинного характеру наказу чи 

розпорядження, то за діяння, вчинене з метою виконання такого наказу чи 

розпорядження, відповідальності підлягає тільки особа, що віддала злочинний наказ 

чи розпорядження [162].  

Оскільки в ч. 5 ст. 41 КК йдеться про мету – виконати наказ чи розпорядження, 

очевидним є наявність свідомого і вольового контролю з боку особи. На підставі 

останнього і другого вихідного положення, сформульованого в межах цього 

підрозділу, можна стверджувати наявність оцінки особою свого діяння та інших 

його обставин.  

Про неправильність оцінки в ситуації, що аналізується, свідчить 

неусвідомлення особою певних обставин. На нашу думку, в даному разі 

неусвідомлення є результатом неадекватної оцінки.  

Предмет неправильної оцінки. З огляду на вказану вище неоднозначність щодо 

віднесення положення ч. 5 ст. 41 КК до такого, що регламентує фактичну чи 

юридичну помилку, а також з урахуванням того, що розмежування цих видів 

помилок проводиться за предметом помилки, питання «площини» предмету 

неправильної оцінки в даному разі є дуже важливим. 

У підрозд. 1.2. ми висловили думку, що при розмежуванні фактичної помилки в 

характері діяння і юридичної помилки щодо злочинності діяння слід проводити 

традиційну позицію і визнавати критерієм розмежування їх предмет. Якщо таким 

предметом є фактична обставина, – маємо фактичну помилку, помилка ж щодо 

відповідної узагальнюючої юридичної характеристики діяння свідчить про 

юридичну помилку.  
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Спробуємо з'ясувати предмет неправильної оцінки, що закладений у ч. 5 ст. 41 

КК. У науково-практичних коментарях КК України та посібниках з кримінального 

права поставлене питання не розглядається. Дячук С.І. у своїй дисертації (в 

контексті розкриття змісту вибачливої помилки) веде мову і про правові, і про 

фактичні підстави виконання обов’язкового наказу як обставини, що виключає 

злочинність діяння [93, с. 110]. 

Оскільки доктрина не дає однозначної відповіді на питання щодо виду 

помилки, яка передбачена в ч. 5 ст. 41 КК, пропонуємо звернутися до судової 

практики. Зокрема, розглянемо вирок Черняхівського районного суду Житомирської 

області від 7 липня 2011 року [67]. Органами досудового слідства суб’єкту були 

висунуті обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК, тобто 

перевищення службових повноважень. Обвинувачений 27.09.2009 р. на виконання 

наказу свого керівника завів потерпілого на другий поверх до приміщення коридору 

Черняхівського РВ УМВС України в Житомирській області, посадивши останнього 

на стілець у цьому ж коридорі, і дав вказівку останньому чекати, де той пробув 

фактично до 29.09.2009 р. На момент вчинення цього діяння строк затримання 

потерпілого закінчився.  

Натомість в суді було встановлено, що підсудний, виконуючи вказівку 

заступника начальника Черняхівського РВ, не знав, коли особа була затримана. 

Більше того, повноважень щодо з’ясування цього питання у нього не було, а 

черговий, на якого покладався обов’язок повідомити таку інформацію, в цій частині 

не виконав його. Отже, суб’єкт не усвідомлював злочинного характеру наказу 

внаслідок неправильної оцінки такої обставини, як строк затримання потерпілого. 

Зрозуміло, що за своєю «природою» ця обставина є фактичною.  

Бурдін В. наводить приклад, коли підлеглий  виконує  незаконний  наказ свого 

керівника  про  вилучення  майна,  наприклад,  під  виглядом  проведення  виїмки, 

якщо при цьому насправді вчиняється крадіжка, однак останнє «виконавцем» не 

усвідомлюється [29, с. 184]. На наше переконання, в даному прикладі неправильна 

оцінка теж стосується питання факту. 
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Дячук С.І. серед інших справ наводить таку: «21 жовтня 1972 року Г. дав 

вказівку робітникам В. та К. виготовити з металоконструкцій стелажі для зберігання 

металу. Плановані роботи Г. проектував особисто. Без огляду на те, що стелажі не 

були закріплені, за розпорядженням Г. інші робітники здійснили на них 

навантаження металу. Г. хід робіт по навантаженню металу не контролював, 

робітників про правила навантаження не проінструктував, внаслідок чого було 

навантажено металом всі три яруси стелажів, металеві вироби поклали 

нерівномірно, що порушило і без того слабку стійкість конструкцій. Через 6 днів, 

завалившись, стелажі придавили робітників В. та К., які зайшли в приміщення 

складу за інструментом, внаслідок чого, В. загинув на місці, а К. отримав тілесні 

ушкодження» [93, с. 111-112]. В даній ситуації працівники не усвідомлювали 

злочинний характер наказу через незнання ними положень певних підзаконних 

нормативно-правових актів, тобто предмет неправильної оцінки знаходиться в 

«площині права». 

На підставі наведених прикладів можна зробити висновок, що предметом 

неправильної оцінки що закладена в ч. 5 ст. 41 КК, може бути як фактична 

обставина, так і норма закону
10

.  

Кримінально-правове значення неправильної оцінки відповідної фактичної 

обставини (фактичних обставин). Виходячи з того, що неправильна оцінка особою 

під час вчинення діяння характеру останнього впливає на кримінальну 

відповідальність особи (на її наявність чи відсутність), очевидним є те, що ця 

неправильна оцінка має кримінально-правове значення. 

Підводячи підсумок, зазначимо, що, на нашу думку, ч. 5 ст. 41 КК містить всі 

ознаки помилки у кримінальному праві. Якщо неправильна оцінка стосується 

обставини, що знаходиться в фактичній «площині», вбачаємо фактичну помилку. 

Окремі питання фактичної помилки, що «закладена» в досліджуваному 

положенні (особливості, проблемні аспекти тощо). З аналізу ч. 5 ст. 41 КК 

                                                           
10

 Вже тривалий час в доктрині висловлюються думки, що юридична помилка в злочинності діяння щодо 
«неочевидних» злочинів може зумовлювати ситуацію, коли особа не усвідомлює і за обставинами справи не може 
усвідомлювати злочинний характер вчинюваного. Див., наприклад: [252, с. 238; 213, с. 402-403; 188, с. 51-52; 211, с. 53;  
87, с. 82-83; 86, с. 61-63]. 
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випливає висновок, що тут йдеться лише про вибачливу помилку, адже 

законодавець вживає формулювання «особа не усвідомлювала і не могла 

усвідомлювати…».  

У 1987 р. П.П. Андрушко зазначив, що психічне ставлення особи, що виконує 

наказ, може бути різним, в тому числі, необережним [7, с. 15-16]. Як уявляється, 

необережне ставлення може зумовлюватись невибачливою фактичною помилкою 

щодо обставини, що кореспондує з елементом ЮСЗ. Про відповідальність за 

необережний злочин при виконанні злочинного наказу вказується і в одному з НПК 

до КК [200, с. 93]. 

Отже, якщо особа під час вчинення діяння на виконання наказу чи 

розпорядження не усвідомлювала його злочинного характеру, однак повинна була і 

могла це усвідомлювати, може підлягати кримінальній відповідальності за 

необережне спричинення шкоди. 

Ст. 42 КК «Діяння, пов’язане з ризиком» 

Викликає зацікавленість також ст. 42 КК, в якій передбачено таку обставину, як 

«діяння, пов’язане з ризиком». У ч.1 цієї статті вказується: «Не є злочином діяння 

…, якщо це діяння, було вчинене в умовах виправданого ризику для досягнення 

значної суспільно корисної мети». При цьому в ч. 2 передбачено як одну з умов 

визнання ризику виправданим те, що особа, яка допустила ризик, обґрунтовано 

розраховувала (підкреслено мною – А.А.), що вжиті нею заходи є достатніми для 

відвернення шкоди правоохоронюваним інтересам [162]. В деяких наукових 

джерелах йдеться про об’єктивну достатність заходів [131, с. 242; 12, с. 229], в 

інших – про ті заходи, які буди реально можливі в даній обстановці [12, с. 229]. М.Г. 

Кадніков пропонує розрізняти об’єктивні та суб’єктивні критерії достатності. Під 

суб’єктивними критеріями він розуміє те, що особа усвідомлює ймовірну 

можливість та розмір шкідливих наслідків, але застосовує всі необхідні заходи для 

того, щоб шкода не настала, або, принаймні, була мінімальною [102, с. 33-34].  

На нашу думку, вказівка на застосування всіх необхідних заходів теж 

відображає об’єктивний критерій. Такою, що відповідає чинному КК, видається 

думка О.І. Ющик, яка зводиться до того, що особа повинна застосувати ті заходи 
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для відвернення шкоди, які, на її думку, (підкреслено мною – А.А.) є достатніми для 

відвернення шкоди [289, с. 108]. Юридична конструкція діяння, пов’язаного з 

ризиком, закладена в ст. 42 КК, вказує на застосування законодавцем суб’єктивного 

критерію для визначення виправданості ризику. 

Обґрунтування наявності/відсутності неправильної оцінки в межах 

відповідного положення КК. Вказівка в законі на розрахунок дозволяє стверджувати 

наявність оцінки суб’єктом достатності заходів, що вживаються ним. Оскільки 

питання кримінально-правової кваліфікації виникає лише у зв’язку із заподіянням 

шкоди об’єкту кримінально-правової охорони, очевидно, що вжитих заходів було 

об’єктивно недостатньо для уникнення такої шкоди. На підставі цього можна 

зробити висновок, що суб’єктивна оцінка особи виявилася неправильною 

(неадекватною).  

Предмет неправильної оцінки. Якщо стосовно ч. 5 ст. 41 КК виникає питання 

«природи» предмету, то тут, на нашу думку, це питання не актуальне – неможливий 

розрахунок на відвернення шкоди правоохоронюваним інтересам через неправильну 

оцінку положень закону. Очевидно, що предмет помилки тут знаходиться в 

фактичній, а не юридичній площині, тому спеціального дослідження це питання не 

потребує. 

Кримінально-правове значення неправильної оцінки відповідної фактичної 

обставини (фактичних обставин). Кримінально-правове значення неправильної 

оцінки відповідної фактичної обставини в ситуації виправданого ризику, внаслідок 

чого особа не усвідомлює їх суспільної небезпечності, полягає у тому, що вона 

(неправильна оцінка) обумовлює відсутність злочину («не є злочином…» – ч. 1 ст. 

42 КК). Усунення злочинності діяння є єдиним правовим наслідком, що 

зафіксований в ст. 42 КК. 

Отже, конструкція діяння, пов’язаного з ризиком, передбачена в ст. 42 КК 

«включає» в себе фактичну помилку.  

Окремі питання фактичної помилки, що «закладена» в досліджуваному 

положенні (особливості, проблемні аспекти тощо). Викликає зацікавленість те, що 

зі змісту ст. 42 КК прямо не випливає вид помилки за критерієм причини та умови її 
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виникнення. Як вже зазначалось, ситуація виправданого ризику дещо нагадує 

злочинну самовпевненість. Щодо злочинної самовпевненості на підставі тлумачення 

положень закону вище нами був зроблений висновок, що в ч. 2 ст. 25 КК йдеться 

про невибачливу фактичну помилку. Продовжуючи цю ж логіку, вважаємо, що 

вказівка на обґрунтований розрахунок вказує на те, що допущення фактичної 

помилки не пов’язується з неуважним ставленням до справи, з чим П.С. Дагель і 

Д.П. Котов пов’язують невибачливий різновид фактичної помилки [83, с. 212]. У 

зв’язку з цим робимо висновок, що в ч. 2 ст. 42 КК закладена вибачлива фактична 

помилка.  

На нашу думку, особливістю ч.ч. 1, 2 ст. 42 КК, порівняно з іншими 

положеннями розділу VIII ЗЧ КК, що містять норми щодо помилки, є те, що тут 

дефініція виправданого ризику охоплює кілька умов, одна з яких сформульована як 

така, що має місце об’єктивно («мету, що була поставлена не можна було досягти в 

даній обстановці…»), а друга – як така, що має місце з точки зору особи, що 

ризикує, тобто суб’єктивно («особа обґрунтовано розраховувала…»). Отже, ч.ч. 1, 2 

ст. 42 КК відображають фактичну помилку лише частково. При цьому, як видається, 

не  виключено, що особа може помилятися щодо першої умови, тобто помилково 

вважати, що поставленої мети не можна було досягти діянням, не пов’язаним з 

ризиком. Відповіді на питання, як кваліфікувати діяння особи за такої помилки КК 

не дає. 

Узагальнюючи викладене вище, можна сформулювати наступні висновки 

щодо регламентації фактичної помилки в КК України de lege lata 

1. КК України не містить загальної норми, присвяченої фактичній помилці, і не 

використовує дане поняття, однак, на нашу думку, окремі положення цього Кодексу 

або ж прямо передбачають деякі її різновиди, або ж можуть бути нормативними 

орієнтирами при оцінці окремих проявів фактичної помилки. 

2. Систематизуючи положення кримінального закону, які можуть бути (є) 

орієнтирами для оцінки ситуацій, що включають фактичну помилку, можна 

виокремити наступні три групи положень: 1) положення, які прямо передбачають 

фактичну помилку (ст. 37 КК); 2) положення, які прямо фактичну помилку не 
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передбачають, однак можуть бути нормативним орієнтирами щодо неї; до цієї 

групи, на наш погляд, можна віднести положення про вину та її форми (ст.ст. 23-24); 

положення про замах на злочин (ст. 15 КК); положення, що стосуються окремих 

видів злочинів (ст.ст. 118, 124 КК); 3) положення, зміст яких щодо фактичної 

помилки є проблемним (ч. 4 ст. 36, ч. 3 ст. 39, ч. 5 ст. 41, ч. 1, 2 ст. 42 КК). 

3. Ст. 37 «Уявна оборона»; ст.ст. 118, 124 КК. На неправильну оцінку при 

уявній обороні прямо вказується в ст. 37 КК. Така неправильна оцінка стосується 

обставини, що знаходиться у фактичній «площині». Кримінально-правове значення 

такої неправильної оцінки полягає у тому, що вона може: 1) виключати кримінальну 

відповідальність особи (ч. 2 ст.37 КК); 2) обумовлювати відповідальність за 

необережне спричинення шкоди (ч. 4 ст. 37 КК); 3) обумовлювати відповідальність 

за перевищення меж необхідної оборони (ч. 3 ст. 37 КК), що тягне кримінальну 

відповідальність на підставі ст.ст. 118, 124 ОЧ КК. Таким чином, ситуація уявної 

оборони включає в свій зміст фактичну помилку. 

Ст.ст. 118, 124 КК, не зважаючи на відсутність в них вказівки на уявну оборону, 

передбачають відповідальність, в тому числі, за умисне вбивство при перевищенні 

меж уявної оборони та за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі 

перевищення меж уявної оборони. Оскільки уявна оборона включає фактичну 

помилку, названі статті також можуть розглядатись як такі, що можуть бути 

нормативними орієнтирами фактичної помилки. 

4. Ст. 24 «Умисел і його види». Неадекватне психічне ставлення за вини в 

цілому (в тому числі умисної) є результатом неправильної оцінки певних обставин. 

Ця неправильна оцінка може стосуватися обставин, що знаходяться в фактичній 

«площині». Кримінально-правове значення неправильної оцінки цих обставин може 

полягати у впливі на кваліфікацію злочину – обумовлювати відповідальність за 

замах на злочин, замість закінченого умисного менш тяжкого злочину, впливати на 

неінкримінування певної кваліфікуючої ознаки тощо. Отже, положення про умисел 

можуть охоплювати своїм змістом фактичну помилку у кримінальному праві. 

5. Ст. 25 «Необережність та її види». Вчинення злочину через необережність, як 

правило, не виключає свідомий і вольовий контроль з боку особи, що свідчить про 
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оцінку суб’єктом обставин вчинюваного. Оцінка цих обставин як таких, що не 

спричинять суспільно небезпечні наслідки при необережності, а також результат у 

вигляді настання цих наслідків може зумовлюватися неправильністю такої оцінки. 

Предмет неправильної оцінки за необережної вини можуть становити фактичні 

обставини. Кримінально-правове значення неправильної оцінки цих обставин може 

полягати у виключенні відповідальності за умисне спричинення шкоди, виключення 

відповідальності взагалі тощо. Отже, ст. 25 КК може відображати фактичну 

помилку. 

6. Ст. 15 «Замах на злочин». Виходячи з того, що замах на злочин відображає 

цілеспрямовану діяльність, вбачається свідомий і вольовий контроль з боку суб’єкта 

щодо власного діяння та інших його обставин, а, отже, і оцінка цих обставин. 

Неправильна оцінка, на наш погляд, не виключена, як при закінченому, так і 

незакінченому замаху. Коло обставин, яких така оцінка може стосуватися, співпадає 

з колом обставин, неправильна оцінка щодо яких можлива за умисної вини. 

Кримінально-правове значення такої неправильної оцінки прирівнюється до 

значення власне замаху, якщо саме вона вплинула на інкримінування незакінченого 

злочину. Отже, ст. 15 КК може бути нормативним орієнтиром фактичної помилки. 

Проблемним видається врахування фактичної помилки при так званому 

непридатному замаху, коли можливість заподіяння реальної шкоди охоронюваним 

КК відносинам виключається.  

7. Ч. 4 ст. 36 «Необхідна оборона»; ч. 3 ст. 39 «Крайня необхідність». Хоча у 

вказаних положеннях вжито формулювання «не могла оцінити…», тут йдеться про 

відсутність правильної оцінки. Предметом такої оцінки є фактичні обставини. 

Кримінально-правове значення неправильної оцінки полягає у тому, що вона 

виключає кримінальну відповідальність. Отже, ситуації, передбачені ч. 4 ст. 36 та 

ч. 3 ст. 39 КК регламентують фактичну помилку в кримінальному праві. 

8. Ч. 5 ст. 41 КК «Виконання наказу або розпорядження». В ситуації, що 

аналізується, неусвідомлення особою злочинного характеру наказу чи 

розпорядження, є результатом неправильної оцінки. Ця неправильна оцінка може 

стосуватися як фактичних обставин, так і юридичних характеристик. Якщо 
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предметом такої оцінки є фактична обставина – маємо фактичну помилку. 

Кримінально-правове значення такої неправильної оцінки в досліджуваній ситуації 

полягає у тому, що вона виключає кримінальну відповідальність. Отже, ч. 5 ст. 41 

КК може характеризуватись усіма ознаками фактичної помилки у кримінальному 

праві.  

9. Ст. 42 «Діяння, пов’язане з ризиком». Вказівка в законі на розрахунок 

дозволяє стверджувати наявність оцінки. Обґрунтований розрахунок на відвернення 

шкоди і об’єктивне її (шкоди) спричинення дозволяє констатувати неправильність 

цієї оцінки. Ситуація заподіяння шкоди за виправданого ризику може 

обумовлюватися неправильною оцінкою лише фактичної обставини. Кримінально-

правове значення такої неправильної оцінки в ситуації виправданого ризику полягає 

у тому, що вона обумовлює відсутність злочину. Отже, конструкція діяння, 

пов’язаного з ризиком, передбачена в ст. 42 КК регламентує фактичну помилку. 

В цілому оцінюючи рівень регламентації фактичної помилки в КК України, 

можна констатувати: існуючих в ньому положень, які можуть бути нормативними 

орієнтирами лише для деяких різновидів фактичної помилки, явно недостатньо. 

Крім того, зміст більшості з цих положень лише підкреслює їх фрагментарність і 

безсистемність. Використовуючи термінологію, що була запропонована нами в 

підрозд. 2.1., по відношенню до КК України можна вести мову лише про деякі 

елементи загальних положень (в частині норм про вину, її форм та закінченого 

замаху на злочин), спеціальних положень так званого «першого типу» (в частині 

фактичних помилок, що мають «прив’язку» до обставин, що виключають 

злочинність діяння) та спеціальних положень так званого «другого типу» (в частині 

ст.ст. 118, 124 КК). 

Якщо говорити конкретно, то, зокрема: 1) відсутня загальна норма щодо 

фактичної помилки; 2) передбачається фактична помилка лише щодо окремих (а не 

всіх) обставин, що виключають злочинність діяння; 3) більшість з розглянутих 

положень, що «охоплюють» включають фактичну помилку в наявності обставин, що 

виключають злочинність діяння, передбачають лише вибачливу фактичну помилку, 

залишаючи відкритим питання кримінально-правового значення таких 
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невибачливих помилок і т.д. Необхідність вдосконалення чинного КК в цьому 

напрямку вже неодноразово констатувалася в доктрині кримінального права [280, c. 

515]. 

Вважаємо, що оптимальна модель регламентації фактичної помилки в 

нашому КК має передбачати:  

1) загальні положення щодо фактичної помилки; 

2) конкретні положення щодо фактичної помилки, які стосуються окремих 

ситуацій;  

3) узгодження різних нормативних положень між собою. 

Деякі загальні положення щодо фактичної помилки, які містяться в чинному 

КК, були проаналізовані вище. Окрім цих загальних орієнтирів, в КК слід 

передбачити положення загального характеру, присвячені суто фактичній помилці. 

На наш погляд, такі положення повинні включати дефініцію фактичної помилки та 

основні правові наслідки фактичної помилки в кримінальному праві.  

Видається, що в КК треба передбачити і конкретні положення щодо фактичної 

помилки, які стосується окремих ситуацій. Таким конкретним положенням слід 

регламентувати фактичну помилку щодо обставин, що виключають злочинність 

діяння, причому варто передбачити як вибачливий, так і невибачливий різновиди 

помилки. Ще одне положення спеціального характеру слід було б присвятити 

фактичній помилці щодо обставин, що стосуються співучасті у злочині. 

Нормативні положення щодо фактичної помилки різного рівня «вимагають» 

вирішення питання їх взаємодії. Вважаємо, що при «конкуренції» загальних 

положень щодо фактичної помилки і конкретних положень щодо неї – 

застосовуватись повинні конкретні положення. 

Конкретні пропозиції щодо внесення змін до Кримінального кодексу для 

врегулювання ситуацій, які включають фактичну помилку в кримінальному праві, - 

див. додаток Д.  

Деякі пояснення щодо пропонованих змін 

1. Щодо місця положень про фактичну помилку. 
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Оскільки фактична помилка має найбільш тісний зв'язок з виною, пропонуємо 

положення загального характеру розмістити в розділі V ЗЧ КК «Вина та її форми». 

Однак цей підхід породжує певні проблеми. Так, фактична помилка може впливати 

на зміст вини, на її форму або взагалі виключати її («знаходитися за межами» вини). 

Отже, назва розділу V ЗЧ КК після внесення до нього положень про помилку не 

узгоджуватиметься з його змістом, а тому пропонуємо її змінити. Конкретні 

положення щодо фактичної помилки за її предметом, видається, цілком логічно 

передбачити в розділах VI «Співучасть у злочині» та VIII «Обставини, що 

виключають злочинність діяння» ЗЧ КК. 

2. Щодо змісту положень про фактичну помилку. 

Положення загального характеру щодо фактичної помилки забезпечують 

ясність в розумінні питання, що таке фактична помилка, основні її різновиди та їх 

правові наслідки. Ці норми надають широкий «діапазон» варіантів врахування 

помилки, не обмежуючись впливом помилки на кваліфікацію злочину. Крім того, 

загальні положення щодо фактичної помилки дозволяють вирішити проблему 

«взаємодії» нормативних орієнтирів фактичної помилки, якщо зміст таких не 

узгоджується між собою. 

Можливість допущення фактичної помилки щодо суб’єктивних ознак іншої 

особи при неодноособовому вчиненні злочину породжує багато питань щодо її 

врахування. Як видається, усвідомлення/неусвідомлення особою відповідних 

обставин має кримінально-правове значенні і має враховуватись, в тому числі, при 

кримінально-правовій кваліфікації. Доповнення розділу VI ЗЧ КК ст. 30
1
 надає 

правову підставу для такого врахування. 

Запропоновані нами у ст. 43
1
 конкретні положення щодо фактичної помилки 

дозволяють охопити широке коло фактичних помилок, пов’язаних з обставинами, 

що виключають злочинність діяння. Зокрема, не виникатиме питання, як оцінити дії 

суб’єкта по затриманню особи, яка вчинила злочин (в розумінні ст. 38 КК), якщо 

така особа з точки зору кримінального права злочинцем не є (через недосягнення 

віку кримінальної відповідальності чи через неосудність). На даний час правових 

підстав для застосування щодо особи, що допускає таку фактичну помилку, 
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положень ст. 38 КК немає. При цьому доцільно передбачити таку не лише 

вибачливу, однак і невибачливу фактичні помилки. 

Внесення змін до ст. 66 розділу ХІ ЗЧ КК надає можливість прирівнювати 

фактичну помилку щодо наявності пом’якшуючої обставини до власне 

пом’якшуючої обставини. Доповнення до ст. 67 КК усувають правозастосовну 

неоднозначність щодо можливості чи неможливості врахування окремих 

обтяжуючих обставин як таких при призначенні покарання, якщо під час вчинення 

діяння їх наявність суб’єктом не усвідомлюється. Разом з цим, як уявляється, не 

виключене врахування фактичної помилки щодо обтяжуючої обставини (як 

позитивної, так і негативної) при визначенні ступеню тяжкості злочину. 
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Висновки до розділу 2 

Положення щодо фактичної помилки в кримінальних законах більшості держав 

розташовується серед положень щодо злочину (діяння, правопорушення), вини або 

обставин, що виключають злочинність діяння, звільняють від покарання чи 

пом’якшують його тощо.  

У деяких джерелах передбачені не лише загальні, але і спеціальні положення 

щодо фактичної помилки. Під спеціальними положеннями маються на увазі ті, в 

яких помилка «прив’язана» до певним чином конкретизованих обставин вчиненого 

особою діяння. За напрямом такої конкретизації можна виокремити два типи 

положень. Перший тип положень стосується не злочину певного виду, а має 

відношення до окремих узагальнених ситуацій. Другий тип спеціальних положень 

про фактичну помилку є найбільш конкретним і стосується лише окремого виду 

злочину. 

Можна виокремити наступні «моделі» регламентації фактичної помилки в 

джерелах кримінального права іноземних держав: а) ті, що передбачають загальні 

положення щодо фактичної помилки; б) ті, що передбачають спеціальні положення 

так званого «першого типу»; в) ті, що передбачають спеціальні положення так 

званого «другого типу»; г) усі способи поєднання перерахованих вище варіантів – 

загальні і спеціальні положення «першого типу»; загальні і спеціальні положення 

«другого типу»; загальні та спеціальні положення обох «типів»; спеціальні 

положення обох «типів». 

Як правило, регламентуються фактичні помилки, що впливають на 

кримінально-правову кваліфікацію. Найчастіше передбачаються такі «варіанти» 

впливу помилки: а) виключення кримінальної відповідальності; б) виключення 

умислу, що може обумовлювати відповідальність за злочин, вчинений з 

необережності. Рідше – неінкримінування обтяжуючої обставини та інкримінування 

іншого (у більшості джерел – більш м’якого), ніж той, об’єктивні ознаки якого мали 

місце, злочину. Вплив на стадію злочину окремо регламентовано лише в кількох 

джерелах. 
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Ще рідше йдеться також про вплив фактичної помилки на обрання заходів 

кримінально-правового характеру (застосування заходів безпеки, пом’якшення 

покарання тощо). 

У більшості норм розрізняються вибачливі та невибачливі фактичні помилки, а 

також диференціюється їх вплив на оцінку діяння особи. До того ж, абсолютна 

більшість положень відображає пріоритет принципу суб’єктивного інкримінування.  

Дослідження регламентації фактичної помилки в КК України de lege lata 

свідчить про те, що КК України не містить загальної норми, присвяченої фактичній 

помилці, і не використовує дане поняття, однак окремі положення цього Кодексу 

або ж прямо передбачають деякі її різновиди, або ж можуть бути нормативними 

орієнтирами при оцінці окремих проявів фактичної помилки. Систематизуючи 

положення кримінального закону, які можуть бути (є) орієнтирами для оцінки 

ситуацій, що включають фактичну помилку, можна виокремити наступні три групи 

положень: 1) положення, які прямо передбачають фактичну помилку (ст. 37 КК); 2) 

положення, які прямо фактичну помилку не передбачають, однак можуть бути 

нормативним орієнтирами щодо неї; до цієї групи, на наш погляд, можна віднести 

положення про вину та її форми (ст.ст. 23-25); положення про замах на злочин (ст. 

15 КК); положення, що стосуються окремих видів злочинів (ст.ст. 118, 124 КК); 3) 

положення, зміст яких щодо фактичної помилки є проблемним (ч. 4 ст. 36, ч. 3 ст. 

39, ч. 5 ст. 41, ч. 1, 2 ст. 42 КК). 

В цілому оцінюючи рівень регламентації фактичної помилки в КК України, 

можна констатувати: існуючих в ньому положень, які можуть бути нормативними 

орієнтирами лише для деяких різновидів фактичної помилки, явно недостатньо. 

Крім того, зміст більшості з цих положень лише підкреслює їх фрагментарність і 

безсистемність.  

Вважаємо, що оптимальна модель регламентації фактичної помилки в нашому 

КК має передбачати: 1) загальні положення щодо фактичної помилки; 2) конкретні 

положення щодо фактичної помилки, які стосуються окремих ситуацій; 3) 

узгодження різних нормативних положень між собою. 
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РОЗДІЛ 3. ФАКТИЧНА ПОМИЛКА І ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 

ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

3.1. Загальні підходи до врахування фактичної помилки в 

правозастосовній практиці України 

Оскільки застосування закону про кримінальну відповідальність тісно 

пов’язано з кримінально-правовою кваліфікацією, перш за все з кваліфікацією 

злочинів, а їх зміст в доктрині кримінального права є дискусійним, вважаємо за 

необхідне хоча б в загальних рисах окреслити той зміст, який вкладатиметься далі в 

ці поняття. 

Кримінально-правова кваліфікація є різновидом юридичної кваліфікації [175, с. 

7; 253, с. 192]. ЇЇ (кримінально-правову кваліфікацію) розуміють як оцінку діяння, 

яке заподіяло чи могло заподіяти істотну шкоду та характеризується рисами 

кримінальної протиправності, що полягає у визначенні того, якою статтею 

(частиною, пунктом статті) кримінального закону, передбачене це діяння [197, с. 

39]. Інколи поняття «кримінально-правова кваліфікація» і «кваліфікація злочинів» 

ототожнюються [256, с. 9], однак ми підтримуємо вчених, які наголошують на 

різному їх змісті (Благов Є.В. [20, с. 95-96], Навроцький В.О. [197, с. 9-10], Тарханов 

І.А. [253, с. 191-192] та ін.).  

Навроцький В.О., визначаючи об’єм поняття «кримінально-правова 

кваліфікація», проводить дихотомічний поділ досліджуваного явища на 

«кваліфікацію злочинів» і «кваліфікацію не-злочинів». Окремими видами 

кваліфікації не-злочинів автор називає: а) кваліфікацію суспільно небезпечних діянь 

неосудних; б) кваліфікацію суспільно небезпечних діянь осіб, які не досягли віку, з 

якого настає  кримінальна відповідальність; в) кваліфікацію діянь, вчинених при 

обставинах, що усувають їх злочинність [197, с. 9-10]. У зв’язку з тим, що фактична 

помилка може виключати кримінальну відповідальність, «кваліфікація не-злочинів» 

також має для нас важливе значення. 

Зупинимось конкретніше на кваліфікації злочинів як основного виду 

(різновиду) кримінально-правової кваліфікації. Відразу зауважимо, що у зв’язку з 

набранням чинності у 2012 р. Кримінальним процесуальним кодексом України 
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з’явилось таке поняття, як «правова кваліфікація кримінального правопорушення». 

Очевидно, що після внесення відповідних змін до кримінального законодавства 

України буде вживатися це поняття, однак поки що використовуватимемо 

традиційне словосполучення «кваліфікація злочинів».  

Поняття «кваліфікація злочинів» також є дискусійним в теорії кримінального 

права. Пропонуються різні його дефініції, однак найбільш поширеним є визначення 

В.М. Кудрявцева, який під кваліфікацією злочинів розуміє встановлення і юридичне 

закріплення точної відповідності між ознаками вчиненого діяння і ознаками складу 

злочину, передбаченого кримінально-правовою нормою [175, c. 5; 73, c. 21; 198, c. 4; 

282, c. 10]. 

З’ясуємо предмет кваліфікації злочинів та її правові орієнтири. Надалі під 

таким предметом (або фактичною підставою кваліфікації) матиметься на увазі 

інформаційно-оціночна модель конкретної фактичної ситуації – певного поєднання 

конкретних фактичних обставин (юридичних фактів). Основним юридичним фактом 

в межах такої моделі, як вказує С.Д. Шапченко, виступає поведінка (діяння) особи, 

яка системно поєднана з іншими обставинами [134, c. 196]. 

Щодо правових орієнтирів кваліфікації злочинів, то ними називають  склад 

злочину (як у наведеній вище дефініції) або кримінально-правову  норму (як, 

наприклад, у визначенні М.Й. Коржанського [128, с.15]). Інколи науковці (зокрема, 

Б.А. Куринов [179, с. 7, 11]) вказують на обидва ці орієнтири, що, на наш погляд, є 

непослідовним. Ми приєднуємось до першого підходу. При цьому слід наголосити, 

що в даному разі йдеться про юридичний склад злочину як окремий різновид 

юридичної конструкції [134, с. 196]. 

Ще одне питання, яке постає в науковій літературі, – що встановлюється в 

процесі кваліфікації злочинів? Як видно з процитованого вище визначення, 

Кудрявцев В.М. веде мову про відповідність. Л.Л. Кругліков вказує на збіг (рос. – 

совпадение) [263, с. 10], а Наумов А.В. –  на тотожність [205, с. 10-16]. Слушною 

видається позиція Р.А. Сабітова, який зазначає, що між фактичними і юридичними 

ознаками вчиненого не може бути тотожності, між ними можлива лише 

відповідність. Відповідність означає, що фактичні ознаки вчиненого кореспондують 
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з юридичними ознаками складу злочину [236, с. 24-25], тому далі проводитимемо 

саму цю точку зору. 

Проблема розуміння кваліфікації злочинів як процесу та (чи) як результату 

породжує також питання – чи обов’язковою характеристикою цього явища є 

закріплення встановленої відповідності між діянням і ЮСЗ у  певному 

процесуальному документі? Одні науковці вважають зайвою у визначенні поняття 

кваліфікації вказівку на її юридичне закріплення [128, с. 15; 177, с. 18], а інші, 

навпаки, визнають її необхідною [5, с. 55; 285, с. 135]. Не зупиняючись на цій 

проблемі докладно, зауважимо, що надалі орієнтуватимемось на останню позицію. 

Важливим є також питання про види (різновиди) кваліфікації злочинів. В 

літературі виділяють офіційну та неофіційну кваліфікацію злочинів. Зазначимо 

лише, що далі при використанні поняття «кваліфікація злочинів» йтиметься лише 

про так званий офіційний її вид (різновид). 

Обов’язковою характеристикою кваліфікації злочинів є її форма. Підтримуємо 

виокремлення двох її форм – змістовної і символічної. Змістовна форма полягає у 

відображенні специфічного змісту відповідного ЮСЗ, з яким кореспондує діяння та 

інші фактичні обставини, тобто в  юридичному формулюванні обвинувачення (далі 

– ЮФО). Символічна форма становить собою формулу кваліфікації злочину (далі – 

ФК), яка за допомогою певних символів фіксує обраний суб’єктом кваліфікації 

нормативний (правовий) орієнтир  при визначенні злочинності  (несе в собі 

найбільш точний правовий орієнтир) інкримінованого суб’єкту діяння [134, с. 201]. 

Виокремлення обох форм є важливим в контексті фактичної помилки, адже остання 

може впливати або на ФК, і на ЮФО, або ж лише на  останню форму.  

З урахуванням викладеного, пропонуємо надалі під кваліфікацією злочинів  

розуміти різновид юридичної кваліфікації у процесі застосування кримінально-

правових норм, що полягає у встановленні відповідності певної поведінки особи у 

поєднанні з іншими фактичним обставинами юридичному складу злочину з 

обов’язковим закріпленням цієї відповідності у процесуальному документі 

правозастосовного органу [133, с. 188; 285, с. 135].  
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Як зазначалось  у попередньому розділі, помилки, що не впливають ні на ФК, ні 

на ЮФО, можуть впливати на обрання заходів кримінально-правового характеру. 

Передусім зазначимо, що, на думку деяких науковців, кримінально-правовий вплив 

здійснюється не лише за допомогою кримінально-правових норм та їх реалізації, але 

і за допомогою правосвідомості та правової культури [16, с. 35-38]. В даному разі 

обґрунтовується так званий широкий підхід до поняття «заходи кримінально-

правового впливу». Натомість ми приєднуємось до тих науковців, які поняття 

«заходи кримінально-правового характеру» і «заходи кримінально-правового впливу» 

ототожнюють (це так званий «вузький» підхід до заходів кримінально-правового 

впливу) [297, с. 775].  

Інколи заходи кримінально-правового характеру прямо пов’язуються з 

формами реалізації кримінальної відповідальності [98, с. 38; 85, с. 85]. Однак ми 

приєднуємось до протилежної позиції, згідно з якою ці заходи можуть «виходити» 

за межі кримінальної відповідальності [85, с. 84; 294, с. 91].  

Проаналізована нами кримінально-правова література дозволяє констатувати 

наявність діаметрально протилежних поглядів науковців на питання системи заходів 

кримінально-правового характеру та їх конкретного переліку. Оскільки це питання 

виходить за межі об’єкту нашого дослідження, зазначимо лише, що КК України 

передбачає такі заходи, як призначення покарання, звільнення від покарання та його 

відбування, звільнення від кримінальної відповідальності. Щодо примусових заходів 

виховного характеру, то їх визнання заходами кримінально-правового характеру є 

проблемним [98, с. 37-39], однак ми долучаємось до думки, згідно з якою такі 

заходи визнаються кримінально-правовими [298, с. 41-42; 173, с. 38-40; 135, с. 713, 

718-719; 90, с. 298-300]. Саме на таких підходах базуватиметься подальше 

дослідження. 

Навівши найбільш важливі вихідні положення щодо «сфер»  врахування 

фактичної помилки в правозастосовній практиці України, перейдемо до 

узагальнення проаналізованої нами правозастосовної практики. Для проведення 

такого узагальнення нами були відібрані та проаналізовані 162 процесуальні 

документи, 89 % з яких вироки судів першої інстанції, 8 % – вироки та ухвали судів 
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апеляційної інстанції, 2,5 % – ухвали судів касаційної інстанції (Вищого 

спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ та Верховного 

Суду України до набрання чинності Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 07.07.2010 р., далі – ВССУ, ВСУ ), 0,6 % – ухвала ВСУ в порядку 

перегляду судових рішень на підставі ст. 445 Кримінального процесуального 

кодексу (далі – КПК) [172]. 

Відібрані документи містять виклад фактичних обставин, які включають 

фактичну помилку у кримінальному праві або не виключають її наявність (якщо 

питання про фактичну помилку не ставилося, однак воно повинно було б постати).  

Для вивчення судової практики було розроблено анкету (зразок анкети – див. 

додаток Е; зразок заповненої анкети – див. додаток Є). Найбільш важливі пункти 

анкети передбачають: 1) реквізити рішення суду; 2) фактичний зміст ситуації, що 

може свідчити про наявність фактичної помилки; 3) фрагмент ситуації, що 

безпосередньо може свідчити про наявність фактичної помилки; 4) кримінально-

правова оцінка ситуації, в межах якої постає питання про наявність чи відсутність 

фактичної помилки у відповідному процесуальному документі; 5) наявність 

конкретного висновку суду (судді) щодо фактичної помилки; 6) наявність в 

мотивувальній частині процесуального документу конкретного висновку 

(обґрунтування) щодо впливу фактичної помилки на кримінально-правову 

кваліфікацію та/чи на обрання заходів кримінально-правового впливу; 7) оцінка 

позиції суду (судді) щодо фактичної помилки; 8) власні висновки щодо фактичної 

помилки.  

Щодо врахування фактичної помилки в правозастосовній практиці, то 

проведене нами дослідження дозволяє сформулювати такі узагальнені показники. 

1. В 93,8 % процесуальних документів фактична помилка враховується при 

кримінально-правовій кваліфікації. При цьому у 38,8 % проаналізованих нами 

вироків та ухвал фактична помилка зумовила ненастання кримінальної 

відповідальності. В цьому плані достатньо поширена судова практика визнання 

відсутності складів злочину, передбаченого ст. 289 КК, якщо, використовуючи 

чужий транспортний засіб, суб’єкт вважає, що має право (дозвіл) на користування 
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ним, а також складів злочину, передбаченого ст. 185 КК, коли, допомагаючи 

перенести певні речі, особа вважає, що той, хто попросив про допомогу, є їх 

власником. 

2. У 17,2 % проаналізованих процесуальних документів фактична помилка 

вплинула на стадію злочину. Ці справи видаються одними з найменш проблемних в 

правозастосовній практиці. Не такими однозначними і послідовними є суди при 

врахуванні фактичної помилки, що допускається при неодноособовому вчиненні 

злочину, зокрема, коли, суб’єкт помилково вважає, що «виконавець» погодився 

реалізувати замовлений ним злочин (конкретні приклади будуть розглянуті у 

підрозд.3.2.). Вони, на нашу думку, теж можуть впливати на стадію злочину, однак 

детальніше – див. підрозд. 3.2. 

3. Фактична помилка виключає інкримінування кваліфікуючої ознаки у 12,6 % 

процесуальних документів. Найбільше справ стосуються неінкримінування ознак, 

що стосуються віку іншої особи, при вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 152, 

304 та 307 КК. Згідно з пануючими тенденціями правозастосовної практики таким 

чином враховуються судами лише вибачливі фактичні помилки. 

4. У 11 % від загальної кількості проаналізованих документів фактична 

помилка вплинула на вирішення питання про вид злочину. Особливо яскраво цей 

варіант впливу прослідковується на прикладі, коли  під час вилучення майна суб’єкт 

помиляється щодо способу злочину, вважаючи, що діє непомітно для оточуючих. 

5. У 3,7 % документів фактична помилка, виключивши умисел, зумовила 

відповідальність за необережне спричинення шкоди. Тут можна виокремити 

невибачливу фактичну помилку в ситуації уявної оборони (ч. 4 ст. 37 КК).  

6. У 10,5 % фактична помилка взагалі не враховується при кримінально-

правовій кваліфікації. Тут можливі два варіанти – або питання про фактичну 

помилку взагалі не поставало, хоча повинно було постати, або фактична помилка 

встановлена у відповідному процесуальному документі, однак проігнорована 

правозастосувачами. 

7. У правозастосовній практиці України зустрічаються випадки, коли фактична 

помилка впливає на призначення покарання. Вони становлять 6,2 % вироків та 
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ухвал, що вивчалися. Абсолютна більшість (5,58 %) відшуканих нами справ 

стосується невизнання такими, що обтяжують покарання, обставин, які під час 

вчинення злочину суб’єктом не усвідомлювалися. Йдеться переважно про такі 

обставини – «вчинення злочину щодо малолітнього, особи похилого віку або особи, 

що перебуває в безпорадному стані», «вчинення злочину щодо особи, яка завідомо 

для винного перебувала у стані вагітності».  

Була віднайдена лише одна справа (становить 0,62 %), коли фактична помилка 

врахована як пом’якшуюча обставина (детальніше ця справа буде розглянута у 

підрозд. 3.2.). 

8. Не вдалося знайти жодного процесуального документу, в якому б фактична 

помилка була врахована при обранні іншого, ніж призначення покарання, заходу 

кримінально-правового характеру, причому йдеться не про 162 відібрані документи, 

а значно більша їх кількість, які опрацьовувалися для пошуку тих, які стосуються 

фактичної помилки. 

9. Майже в 76 % проаналізованих процесуальних документів фактична помилка 

врахована правильно, але йдеться переважно про нескладні («непроблемні») 

ситуації, що включають фактичну помилку (їх загальна кількість становить 84,8 %). 

У проблемних ситуаціях, які становлять відповідно 14, 2 % відібраних вироків та 

ухвал, врахування фактичної помилки або не здійснюється, або здійснюється 

некоректно. 

Узагальнення судової практики свідчить про такі загальні тенденції 

врахування фактичної помилки при застосуванні закону про кримінальну 

відповідальність. 

1. Психічне ставлення особи до вчинюваного ним діяння, його наслідків та 

інших обставин, на жаль, досить часто належним чином правозастосувачами не 

з’ясовується. Трапляються вироки, в яких суб’єкту інкримінуються окремі ознаки 

складу злочину без фіксації у будь-який спосіб ставлення особи до цих ознак.  

2. У процесуальних документах словосполучення «фактична помилка» 

зустрічається вкрай рідко (ми зустрічали цю назву лише чотири рази), частіше на 

допущення фактичної помилки вказують формулювання –  «не усвідомлював», «не 
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знав, що…», «думав, що…», «вважав, що…», «був переконаний що…», «будучи 

впевненим у тому, що…» тощо. У зв’язку з цим в абсолютній більшості випадків 

можна говорити лише про відносну конкретність висновків процесуальних 

документів щодо наявності фактичної помилки. Однак, як показує практика, інколи 

навіть таких висновків немає, а питання про неї постає у зв’язку з тлумачення 

окремих формулювань документу або  свідчень суб’єкта злочину. 

3. Найбільш поширеними різновидами фактичних помилок є фактичні помилки 

щодо характеру діяння, особи потерпілого (його ознак), суспільно небезпечних 

наслідків, способу злочину, предмету злочину та причинового зв’язку. 

4. В абсолютній більшості випадків фактична помилка враховується при 

кримінально-правовій кваліфікації. Поширеними варіантами впливу помилки (за 

нашими даними) є обумовлення: а) ненастання кримінальної відповідальності, б) 

відповідальності з урахуванням положень про стадії злочину, в) неінкримінування 

кваліфікуючих ознак, г) відповідальності за інший злочин, ніж той, ознаки якого 

об’єктивно вбачалися, ґ) виключення умислу.  

Лише в окремих випадках фактична помилка враховується при призначенні 

покарання і зумовлює неінкримінування обтяжуючих обставин або враховується як 

пом’якшуюча обставина. Практики врахування фактичної помилки при обранні 

інших заходів кримінально-правового характеру не відшукано. 

5. Переважно правильно враховуються «непроблемні» фактичні помилки, щодо 

яких є узагальнені правозастосовні орієнтири. Фактичні помилки, врахування яких є 

проблемним і щодо яких відсутні такі орієнтири, оминаються. Щодо деяких з таких 

ситуацій – див. підрозд. 3.2.  

На нашу думку, для усунення проблем врахування фактичної помилки при 

застосуванні кримінального закону необхідно: а) врегулювати проблему фактичної 

помилки на законодавчому рівні (конкретні пропозиції щодо внесення змін до КК 

запропоновані у додаток Д); б) сформулювати узагальнені правозастосовні 

орієнтири щодо найбільш поширених і проблемних ситуацій; тут можливі два 

варіанти – передбачити ці орієнтири в окремій постанові, присвяченій фактичній 

помилці, або в межах постанов по окремим категоріям справ. 
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3.2. Особливості врахування фактичної помилки в окремих кримінально-

правових ситуаціях 

Як було зазначено вище, вплив фактичної помилки на застосування закону про 

кримінальну відповідальність можливий у двох напрямах: 1) вплив на кримінально-

правову кваліфікацію; 2) вплив на обрання заходів кримінально-правового 

характеру. Через обмежений обсяг дисертаційного дослідження зупинимось лише на 

окремих ситуаціях, що включають фактичні помилки. В межах першого «блоку»  

розглянемо переважно ті фактичні помилки, питання щодо врахування яких є 

неоднозначним, а саме: 

1) негативну фактичну помилку щодо спеціальних ознак потерпілої особи 

(зокрема, віку, стану вагітності); 

2) позитивну фактичну помилку щодо спеціальних ознак потерпілої особи, а 

саме – стану вагітності; 

3) фактичну помилку щодо причинового зв’язку – так звана ситуація dolus 

generalis; 

4) фактичну помилку щодо віку особи, спільно з якою вчиняється злочин; 

5) позитивну фактичну помилку щодо спільного вчинення злочину. 

Дослідження відповідних ситуацій, що включають зазначені різновиди 

фактичної помилки, буде здійснюватися за наступним алгоритмом: 1) вивчення 

правозастосовної практики України (загальних правозастосовних орієнтирів та 

конкретних кримінальних справ); 2) аналіз доктринальних підходів (за наявності); 3) 

оцінка правозастосовної практики з точки зору доктрини кримінального права; 4) 

пропозиції щодо врахування фактичної помилки в межах кожної з розглянутих 

ситуацій. 

1. Найменш проблемною з тих, що вивчатимуться, однак однією з найбільш 

поширених в судовій практиці є негативна фактична помилка щодо окремих 

ознак потерпілої особи. Ми розглянемо негативну фактичну помилку щодо віку 

потерпілої особи при скоєнні зґвалтування, втягнення неповнолітнього у злочинну 

діяльність та помилку щодо стану вагітності при вчиненні умисного вбивства. 
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Правозастосовна практика. Загальні правозастосовні орієнтири. Щодо 

фактичної помилки у віці потерпілої особи при зґвалтуванні Пленумом ВСУ 

сформульовано загальний правозастосовний орієнтир. Так, в абз. 2 п.10 ППВСУ 

«Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи» № 5 від 30.05.2008 р. (далі ППВСУ № 5) зазначається, що 

неповнолітній або малолітній вік потерпілої особи не може бути підставою для  

кваліфікації  вказаних  дій  за  частиною третьою чи четвертою статті 152 КК або 

частиною другою чи третьою статті 153 КК,  якщо  буде  доведено,  що  винна  

особа сумлінно помилялася щодо фактичного віку потерпілої особи [222].  

Подібне узагальнене правозастосовне положення передбачене і щодо фактичної 

помилки у віці потерпілої особи при втягненні неповнолітнього у злочинну 

діяльність. Відповідно до абз. 2 п. 4 ППВСУ “Про застосування судами 

законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу 

антигромадську діяльність” № 2 від 27.02.2004 р. (далі – ППВСУ № 2 2004р.) 

кримінальна відповідальність за  зазначені  дії настає як у разі,  коли доросла особа 

знала про неповнолітній  вік  втягуваного,  так  і  тоді,   коли   вона   за обставинами 

справи повинна була або могла про це знати [217]. Відразу привертає увагу 

некоректність формулювання “повинна була або могла про це знати”, яке не 

узгоджується з нормативним змістом  злочинної недбалості (ч. 2 ст. 25 КК). 

Дещо інший правозастосовний підхід передбачений щодо інкримінування 

кваліфікуючої ознаки «жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані 

вагітності» за умисного вбивства. У абз. 2 п. 6 ППВСУ «Про судову практику в 

справах про злочини проти життя та здоров'я особи» № 2 від 07.02.2003 р. (далі – 

ППВСУ № 2 2003 р.) зазначено: «Умисне вбивство жінки,  яка перебувала у стані 

вагітності, за п. 2 ч.  2 ст.  115 КК кваліфікується  за  умови,  що винний завідомо 

знав про такий стан потерпілої» [219]. 

Правозастосовні орієнтири в конкретних кримінальних справах. В межах 

конкретних справ, як правило, застосовуються наведені загальні правозастосовні 

орієнтири. Так, з вироку Ковпаківського районного суду м. Суми від 30.04.2013 р. 

випливає, що органи досудового слідства кваліфікували дії підсудного за ч. 3 ст. 15, 



162 
 

ч. 3 ст. 152 КК, інкримінуючи кваліфікуючу ознаку зґвалтування «неповнолітньої». 

Однак суд вирішив, що неповнолітній вік потерпілої особи не може бути підставою 

для кваліфікації дій підсудного за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 152 КК України, оскільки 

доведено, що він сумлінно помилявся щодо віку потерпілої особи [49]. У вироку 

Снятинського районного суду Івано-Франківської області від 07.06.2012 р. суд 

кваліфікував дії підсудного за ч. 1 ст. 152 КК України, «оскільки він вчинив 

зґвалтування з  використанням безпорадного стану потерпілої за тих умов, що не 

усвідомлював, не припускав і не міг припускати, що потерпіла є неповнолітньою» 

[60]. Сумлінна фактична помилка зумовила неінкримінування кваліфікуючої ознаки 

зґвалтування «неповнолітньої» і у вироках Глобинського районного суду 

Полтавської області від 20.12.2012 р. [40] та Вознесенського міськрайонного суду 

Миколаївської області від 16.01.2014 р. [38]. 

Разом з цим, у деяких випадках суд не з’ясовує, чи усвідомлював суб’єкт вік 

потерпілої особи. Наприклад, у вироку Погребищенського районного суду 

Вінницької області від 09.09.2011 р. підсудні Особа_4 та Особа_5 обвинувачувалися 

у вчиненні зґвалтування малолітньої особи, за попередньою змовою групою осіб. 

При цьому зі свідчень Особа_5 потерпілій на вигляд було біля 16 років. Судом 

свідчення підсудного в цій частині не перевірялися. Підсудні були визнані винними 

у вчиненні зґвалтування малолітньої [56]. 

Як випливає з наведеного вище роз’яснення Пленуму ВСУ, лише вибачлива 

фактична помилка виключає ставлення у вину кваліфікуючих ознак щодо віку 

потерпілої особи, однак у вироку Застанівського районного суду Чернівецької 

області від 29.01.2014 р. суд не з’ясовував вид помилки щодо віку потерпілої – 

вибачлива чи невибачлива. Тут винному не ставиться в вину ознака  

«неповнолітньої» і в якості обґрунтування вказується, що підсудний не знав і не 

усвідомлював, що потерпіла не досягла повноліття [46]. Як бачимо, питання про те, 

чи повинен був і міг суб’єкт усвідомлювати цю обставину, у даному вироку не 

постає. 

Щодо фактичної помилки у віці особи, яка втягується у злочинну діяльність, то  
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в більшості випадків теж застосовується наведений вище правозастосовний підхід. 

Зокрема, у вироку Ялтинського міського суду АРК від 30.01.2013 р. зазначається, 

що, виходячи з обставин справи, підсудний не міг передбачити, що Особа_5 був 

неповнолітнім, а тому підлягає виправданню за ч. 1 ст. 304 КК [70]. У вироку 

Хмельницького міськрайонного суду від 18.04.2011 р. Особа_24 (підсудний) теж був 

виправданий за цим обвинуваченням, оскільки неповнолітній про свій вік не 

повідомляв, а візуально за тілобудовою він значно вищий та кремезніший за 

підсудного [61]. Так само враховано фактичну помилку і у вироку Зарічного 

районного суду м. Суми від 05.03.2014 р. [45]. 

Негативна фактична помилка щодо стану вагітності потерпілої особи, 

допущена під час умисного вбивства, була врахована у вироку Центрального 

районного суду м. Миколаєва від 25.06.2013 р. У ньому кваліфікуюча ознака –  

умисне вбивство «жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності», –   

виключена з обвинувачення з тих міркувань, що потерпіла не мала зовнішніх ознак 

вагітності, а підсудний не знав про такий її стан [65]. В іншому вироку цього ж суду 

(від 22.06.2014 р.) спричинення умисного вбивства вагітній жінці не отримало свого 

відображення у ФК (не інкримінується п. 2 ч. 2 ст. 115 КК), хоча в самому вироку є 

дані про те, що Особа_7 (одна з потерпілих) перебувала на 18-20 тижні вагітності 

[64]. Інформація про неусвідомлення стану вагітності потерпілої особи у вироку не 

відображена. 

Доктринальні підходи та їх аналіз. У доктрині кримінального права 

сформувалися дві протилежні позиції щодо інкримінування/неінкримінування ознак, 

що характеризують особу потерпілого (в тому числі, віку та стану вагітності), якщо 

під час вчинення злочину їх наявність суб’єктом не усвідомлювалась. За першим з 

підходів у складі умисного злочину кожна його об’єктивна ознака має 

усвідомлюватись суб’єктом злочину [176, с. 175, 178;  231, с. 166-169; 187, с. 12-13]. 

Звідси випливає висновок, що і вибачлива, і невибачлива негативна фактична 

помилка щодо ознак потерпілої особи виключає їх інкримінування.  

За протилежним підходом, якщо у законі немає вказівки на завідомість або 

іншим чином не визначене психічне ставлення до відповідної об’єктивної ознаки, то 
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відображення у психіці суб’єкта цієї ознаки може бути троїстим: її усвідомлення; 

усвідомлення можливості її наявності; неусвідомлення за умови, що винний міг і 

повинен був її усвідомлювати [240, с. 111-112]. 

Оцінка правозастосовної практики з точки зору доктрини кримінального 

права. Наведені вище загальні правозастосовні орієнтири вказують на те, що 

вітчизняна правозастосовна практика допускає можливість “необережного” 

ставлення суб’єкта до окремих об’єктивних обставин при вчиненні умисного 

злочину, тобто застосовується другий із зазначених доктринальних підходів. Однак, 

на наш погляд, він викликає сумніви. Як вказував В.М. Кудрявцев, визначаючи 

діяння як таке, що вчинене умисно або з необережності, ми даємо цілісну 

характеристику його суб’єктивних ознак, однак в дійсності ця цілісна 

характеристика є складною. Вона складається з психічного ставлення суб’єкта до 

окремих об’єктивних ознак, а ці ознаки різноманітні [176, с. 175]. У складі умисного 

злочину, зазначав Б.С. Нікіфоров, кожна об’єктивна ознака усвідомлюється, в складі 

необережного злочину хоча б одна ознака не усвідомлюється, однак може і повинна 

усвідомлюватись [176, с. 178]. Це означає, що не лише вибачлива, але і невибачлива 

негативна фактична помилка, зокрема, щодо віку потерпілої особи, оскільки вона 

обумовлює неусвідомлення відповідної об’єктивної ознаки, змістом умислу 

охоплюватись не повинна. Вважаємо, що така позиція є найбільш обґрунтованою, а 

тому повинна впроваджуватися в практику. 

Аналіз правозастосовної практики по конкретним кримінальним справам 

свідчить, що вона переважно орієнтується на положення ППВСУ. Існують також 

випадки, коли суд «відходить» від наданого Пленумом ВСУ роз’яснення і при цьому 

або взагалі не встановлює, чи усвідомлював суб’єкт наявність відповідної ознаки 

(неповнолітній чи малолітній вік, стан вагітності), або обмежується з’ясуванням 

допущення фактичної помилки без конкретизації її сумлінного чи несумлінного 

характеру.  

Пропозиції щодо врахування фактичної помилки. Виходячи із зазначеного 

вище, загальні правозастосовні орієнтири, передбачені в ППВСУ № 5 та ППВСУ № 

2 2004 р., потребують змін. Пропонуємо Пленуму Вищого спеціалізованого суду 
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України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі ПВССУ), який відповідно 

до ст.ст. 32, 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» наділений 

повноваженнями давати судам роз’яснення рекомендаційного характеру з питань 

застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної спеціалізації, 

сформулювати рекомендації з питання врахування негативної фактичної помилки 

стосовно віку потерпілої особи при вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 152-153 

КК. Однотипність конструкцій цих злочинів дозволяє сформулювати єдиний 

правозастосовний орієнтир. Він може мати наступну редакцію: «Кримінальна 

відповідальність за вчинення зґвалтування неповнолітньої чи малолітньої особи або 

насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом щодо такої 

настає лише за умови, якщо винний знав про вік потерпілої особи, припускав, що 

вона може бути неповнолітньою чи малолітньою, або ця обставина для нього не 

мала значення. Неповнолітній або малолітній вік потерпілої особи не може бути 

підставою для кваліфікації зґвалтування та насильницького задоволення статевої 

пристрасті неприродним способом за частиною третьою чи четвертою статті 152 КК 

або частиною другою чи третьою статті 153 КК, якщо буде встановлено, що винна 

особа помилково вважала, що потерпіла досягла неповнолітнього чи малолітнього 

віку».  

Щодо врахування негативної фактичної помилки під час втягнення 

неповнолітнього у злочинну діяльність доцільно, на наш погляд, надати таке 

роз’яснення: «Кримінальна відповідальність за втягнення неповнолітнього у 

злочинну діяльність настає лише у разі, якщо доросла особа усвідомлювала 

неповнолітній вік втягуваного. Відповідальність за цей злочин виключається, якщо 

буде встановлено, що винний помилково вважав потерпілого повнолітнім. Якщо ж 

помилка мала місце щодо малолітнього віку особи, виключається відповідальність 

за частиною другою статті 304 КК». 

Положення ППВСУ № 2 2003 р. в частині роз’яснення щодо інкримінування 

кваліфікуючої ознаки «жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані 

вагітності» змін не потребує.  
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Відмітимо, що диференціація правових наслідків однієї і тієї ж фактичної 

помилки передусім залежить від «місця» обставини, щодо якої виникає помилка, в 

конструкції складу злочину. Якщо спеціальна ознака потерпілої особи є 

кваліфікуючою ознакою (як при зґвалтуванні) – помилка виключає її врахування як 

такої, якщо спеціальна ознака є конститутивною ознакою єдиного складу злочину 

певного виду чи основного його складу (як при втягненні неповнолітнього у 

злочинну діяльність) – виключається кримінальна відповідальність особи. 

2. Одним з найскладніших питань кримінально-правової оцінки ситуацій, які 

включають фактичну помилку щодо спеціальних ознаках потерпілої особи, 

традиційно визнається питання кваліфікації дій особи, яка під час посягання на 

життя людини помилково вважає, що потерпіла перебуває у стані вагітності. 

Проаналізуємо вітчизняну судову практику.  

Правозастосовна практика – загальні правозастосовні орієнтири. Щодо 

вказаної ситуації в ППВСУ № 2 2003р., яка є чинною на даний момент часу, вони  

відсутні [219]. Натомість в абз. 2 п. 12 ППВСУ  «Про судову практику в справах про 

злочини проти життя і здоров'я людини» № 1 від 01.04.1994 р. (втратила чинність, 

далі – ППВСУ № 1) містилось наступне положення: «Вбивство  жінки,  яку  винний  

помилково  вважав   вагітною,  підлягає кваліфікації за ч. 2 ст. 17 і  п."д"  ст. 93  та  

ст. 94  чи  ст. 93 КК України (за  наявності  інших  обтяжуючих обставин)» [220]. 

Отже, у «попередній» постанові Пленум ВСУ орієнтував на кваліфікацію 

розглядуваної ситуації за сукупністю злочинів – замах на вбивство жінки, яка 

завідомо для  винного  була  в  стані  вагітності, та «просте» чи «кваліфіковане» 

умисне вбивство. 

Правозастосовні орієнтири в конкретних кримінальних справах. Нам вдалося 

відшукати лише одне судове рішення, в якому суд врахував позитивну фактичну 

помилку особи щодо стану вагітності потерпілої при вчиненні умисного вбивства. 

Йдеться про вирок Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 

від 27 березня 2013 р., справа № 0909/5351/2012. Суть ситуації полягає у тому, що 

на ґрунті конфлікту, який виник між потерпілою особою та суб’єктом злочину, 

винний почав наносити численні  удари руками та ногами в живіт, грудну клітку та 
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голову, а коли вона впала на підлогу, «згадавши, що вона є вагітною не від нього, 

почав наносити їй удари по животу з метою  переривання вагітності». Потерпілій 

була спричинена смерть, однак в результаті судово-медичного дослідження трупа 

ознак вагітності не встановлено [50]. 

В обвинувальному акті такі дії були кваліфіковані за ст.ст. 115 ч. 1, 15 ч. 2, 115 

ч. 2 п. 2 КК, а суд через відсутність доказів наявності у винного умислу на 

спричинення смерті перекваліфікував дії підсудного на «ст.ст. 15 ч. 2, 121 ч. 1,  та 

ст. 121 ч. 2, КК України так як ОСОБА_4 скоїв закінчений замах на заподіяння 

умисного тяжкого тілесного ушкодження з наміром переривання вагітності, а також 

спричинив умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого».  

Доктринальні підходи та їх аналіз. У науковій літературі висловлюються 

чотири варіанти кваліфікації діяння за такої фактичної помилки: 1) як умисне 

вбивство особи, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності (закінчений 

злочин); 2) як умисне вбивство без обтяжуючих обставин; 3) за сукупністю злочинів 

– як «просте» умисне вбивство і замах на умисне вбивство жінки, яка завідомо для 

винного перебувала у стані вагітності; 4) як замах на умисне вбивство жінки, яка 

завідомо для винного перебувала у стані вагітності. Розглянемо кожен з варіантів 

більш конкретно. 

Перший підхід проводиться у працях С.В. Бородіна, який вважає, що він 

характеризується «меншою неточністю» [23, с. 137; 25, с. 78; 24, с. 85-86]. Також на 

необхідності інкримінувати закінчений злочин за спрямованістю умислу наполягає 

Т.І. Безрукова. Авторка пояснює, що в процесі кваліфікації першочергове значення 

мають наміри винного, його ставлення до вчинюваного, тобто суб’єктивна сторона 

злочину [14, с. 152]. 

Отже, єдиним аргументом на користь першого підходу є пріоритетність намірів 

винного щодо об’єктивних ознак складу злочину, однак цього, на наш погляд, 

недостатньо. Важливість суб’єктивної сторони складу злочину в цілому і вини 

зокрема ще не дозволяє вбачати закінчений злочин в ситуації, коли об’єктивно усі 

ознаки інкримінованого злочину відсутні. Принаймні цей підхід прямо суперечить 

ч. 1 ст. 13 КК, відповідно до якої закінченим злочином визнається діяння, яке 
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містить усі ознаки складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої 

частини Кодексу. Виходячи з того, що принаймні одна з ознак складу злочину, що 

інкримінується, відсутня (жінка, що перебуває у стані вагітності), вважаємо, що 

розглядати дії суб’єкта як закінчений злочин – умисне вбивство жінки, яка завідомо 

для винного перебувала у стані вагітності (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України), – 

некоректно. 

Другий підхід підтримується деякими сучасними авторами. При цьому Л.А. 

Андрєєва, А.Н. Красиков та Т.В. Кондрашова наводять лише один аргумент щодо 

його обґрунтованості – усі сумніви повинні тлумачитись на користь обвинуваченого 

[4, с. 15; 130, с. 93; 124, с. 75]. Підтримуючи цей підхід як найменш неправильний, 

Н.В. Тидикова обґрунтовує свою думку наступним чином. По-перше, цей варіант, 

має найменше недоліків, по-друге, дозволяє забезпечити інтереси обвинуваченого у 

вчиненні злочину, що розглядається, і, по-третє, врахувати спрямованість умислу 

винного на вбивство жінки в стані вагітності при призначенні покарання [261, с. 

153]. Тяжкова І.М. також віддає перевагу цьому підходу. В якості обґрунтування 

авторка згадує слова М.С. Таганцева: «Якщо об'єкт посягання не існує фізично, то 

очевидно, що і будь-яка спроба посягнути на нього буде уявною…». Саме так, 

вказує І.М. Тяжкова, кваліфікувала дії винного Президія ВС РФ по справі К-на, який 

вбив К., що повідомила йому про свою вагітність і вимагала гроші, погрожуючи 

заявити про її зґвалтування. Судово-медична експертиза встановила, що потерпіла в 

стані вагітності не перебувала [264, с. 509].
 
 

Вказані вище доводи щодо необхідності тлумачити сумніви на користь 

обвинуваченого видаються недостатньо переконливими. За наявності цього 

різновиду фактичної помилки суб’єкт не сумнівається, навпаки, він впевнений, що 

посягає на життя жінки, яка перебуває у стані вагітності. Довід щодо необхідності 

«забезпечити інтереси обвинуваченого» теж може бути спростований з огляду на те, 

що процесуальні моменти не повинні бути ключовими для кваліфікації. Можливість 

врахувати уявний стан вагітності потерпілої при призначені покарання сам по собі  

не виключає можливості врахування цієї обставини при кваліфікації злочину. 

Тяжкова І.М., по суті, пропонує ігнорувати суб’єктивну спрямованість особи, що, на 



169 
 

наше переконання, неправильно. Саме ігнорування фактичної помилки, на наш 

погляд, є найбільшим «мінусом» пропонованого підходу. 

Як вже зазначалось, кваліфікація за сукупністю злочинів була запропонована у 

ППВСУ № 1. Вважає правильною кваліфікацію за сукупністю закінченого злочину 

без обтяжуючих обставин і замаху на кваліфікований злочин в подібних ситуаціях 

В.Ф. Кириченко. Варто відмітити, що ця ситуація автором конкретно не 

розглядалась, тому доводиться вести мову лише про підхід за аналогією [113, с. 58]. 

Кваліфікація за сукупністю справедливо критикується більшістю науковців, які 

зауважують, що така сукупність є штучною – особа вчиняє одне діяння і посягає на 

один об'єкт кримінально-правової охорони. К. Дядюн переконаний, що така 

кваліфікація порушує принцип недопустимості подвійного інкримінування. Крім 

того, на його думку, цей підхід є несправедливим, тому що допускає можливість 

призначення покарання більш суворого, ніж якби вагітна жінка дійсно була вбита 

[91, с. 24]. 

Як видається, більшість теоретиків схиляються до думки, що в наведеній 

ситуації в діях суб’єкта вбачається склад замаху на злочин з кваліфікуючою 

ознакою. На цій позиції наполягали, зокрема, В.А. Якушин [292, с. 280], Ю.А. 

Вапсва [31, с. 138] та О.І. Рарог [232, с. 99]. Останній вказує, що при кваліфікації 

злочинів, вчинених з помилковим припущенням про наявність кваліфікуючих 

обставин, які фактично відсутні, допускається юридична фікція: фактично 

закінчений злочин кваліфікується як замах. Ця фікція виправдана тим, що хоча 

суспільно небезпечний наслідок і настав, але все ж таки в реальній дійсності він не 

супроводжувався тією кваліфікуючою ознакою, яка охоплювалась свідомістю 

винного і яка у відповідності зі спрямованістю умислу обґрунтовує посилення 

відповідальності» [232, с. 99]. Сучасні автори, серед яких Л.Е. Спірідонова [248, с. 

63-64], А.В. Горностай [79, с. 190], Г. Фортуна [278, с. 248], М.Ж. Шевченко [286, с. 

207] теж віддають перевагу цьому варіанту.  

У правозастосовній практиці деяких держав також проводиться цей підхід. Так, 

у абз. 2 п. 7 ППВСУ Республіки Білорусі від 17 грудня 2002 р. № 9 «Про судову 

практику у справах про вбивство (ст. 139 КК)» зазначається: «Якщо винний вбив 
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потерпілу, помилково вважаючи, що вона вагітна, вчинене слід кваліфікувати за ч. 1 

ст. 14 і п. 3 ч. 2 ст. 139 КК» (ст. 14 КК Білорусі присвячена замаху на злочин) [210]. 

«Нестандартний» варіант кваліфікації заподіяння смерті особі, яку суб’єкт 

вважав вагітною, якщо потерпіла насправді не перебувала у стані вагітності, 

пропонують Н.І. Щипанова і В.В. Лалац.  Вони вважають, що варіанти кваліфікації 

мають відрізнятися в залежності від мотиву вбивства. Якщо мотивом вбивства не є 

стан вагітності жінки, пропонується вбачати «просте» умисне вбивство, «тим паче, 

що вагітною вона все ж не була», а у разі, якщо мотивом злочину є саме вагітність, 

хоч і уявна, дії винного треба кваліфікувати за п. «г» ч. 2 ст. 105 КК РФ [183, с. 70]. 

Позиція Н.І. Щипанової і В.В. Лалац уявляється такою, що не базується на 

кримінальному законі. Справа в тому, що конструкція ч. 2 ст. 105 КК РФ (як і 

конструкція ЮСЗ, передбаченого ч. 2 ст. 115 КК України) дозволяє стверджувати, 

що стан вагітності потерпілої тут розглядається як об’єктивна ознака, а не 

суб’єктивна, тому її інкримінування в межах закінченого злочину необґрунтоване, 

якщо в дійсності така ознака була відсутня. Так само відсутні підстави для того, щоб 

спричинення смерті завідомо вагітної жінки розглядати лише як «просте» вбивство 

через те, що злочин вчинявся, наприклад, з корисливих мотивів. Більше того, 

непослідовним є єдиний аргумент цих авторів на користь «простого» вбивства – 

«тим паче, що вагітною вона все ж не була», адже це ж саме можна сказати і про 

випадок, коли вбивство вчиняється у зв’язку з уявною вагітністю, який Н.І. 

Щипанова і В.В. Лалац розглядають як закінчений «кваліфікований» злочин. 

На наш погляд, в ситуації, що розглядається, доцільно виділити два варіанти 

такої ситуації. Перший варіант має місце, якщо таке умисне вбивство уявно вагітної 

жінки вчиняється за відсутності інших кваліфікуючих ознак, передбачених ч. 2 ст. 

115 КК, а другий – коли інші кваліфікуючі ознаки наявні. Для першого варіанту 

підходом minima de malis, на наш погляд, є кваліфікація діяння суб’єкта як замаху 

на умисне вбивство особи, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності. 

Цей підхід «поєднує» в собі суб’єктивну спрямованість суб’єкта на заподіяння 

смерті вагітній жінці та об’єктивну відсутність ознаки «жінки, яка завідомо для 

винного перебувала у стані вагітності». Він ґрунтується на загальному правилі 
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кримінально-правової кваліфікації, яке полягає у тому, що будь-який 

кваліфікований вид складу злочину має пріоритет над основним [175, с. 253]. С.Д. 

Шапченко дещо уточнив це правило і сформулював його наступним чином: якщо 

вчинене особою діяння у поєднанні з одними фактичними обставинами утворює 

склад замаху на злочин, а у поєднанні з іншими фактичними обставинами – склад 

закінченого злочину (як правило, ці злочини мають єдиний родовий об'єкт, а інколи 

можуть бути і злочинами одного виду) і при цьому незакінчений злочин є більш 

тяжким, вчинене кваліфікується лише як замах на більш тяжкий злочин [200, с. 27]. 

За другого варіанту ситуації, з одного боку, вбачається склад закінченого 

злочину, передбаченого відповідними пунктами ч. 2 ст. 115 КК, а з іншого боку – 

склад закінченого замаху на умисне вбивство особи, яка завідомо для винного 

перебувала у стані вагітності. Щодо таких ситуацій існує інше загальнотеоретичне 

правило: якщо вчинене особою діяння у поєднанні з одними фактичними 

обставинами утворює склад закінченого злочину певного виду, а у поєднанні з 

іншими фактичними обставинами – склад замаху на такий же злочин, вчинене 

кваліфікується лише як закінчений злочин [200, с. 27]. Слідуючи цьому правилу, цей 

варіант ситуації належить кваліфікувати як закінчений злочин, передбачений ч. 2 ст. 

115 КК, однак без інкримінування п. 2. Фактична помилка щодо стану вагітності 

потерпілої особи, на нашу думку, має бути врахована при застосуванні заходу 

кримінально-правового характеру. 

Оцінка правозастосовної практики з точки зору доктрини кримінального 

права. Повертаючись до вироку Коломийського міськрайонного суду Івано-

Франківської області, можна стверджувати, що запропонований в обвинувальному 

акті варіант кваліфікації вчиненого відображає третій з розглянутих вище підходів, 

який був сформульований в ППВСУ 1994 р. Якщо цей варіант принаймні має 

правозастосовне підґрунтя, то варіант, запропонований судом, взагалі видається 

некоректним. В даному разі суд не бере до уваги конструкції складів злочинів, 

передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 121 КК, адже її ч. 1 передбачає так званий основний склад, 

а ч. 2 – кваліфікований. Очевидно, що одне діяння не може одночасно становити і 

замах на менш тяжкий злочин, і закінчений більш тяжкий злочин. Вище ми 
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наводили загальнотеоретичне правило, за яким кваліфікований вид складу злочину 

має пріоритет над основним. Крім того, цей підхід порушує принцип 

недопустимості подвійного інкримінування, адже одне діяння отримує кваліфікацію 

за сукупністю злочинів. 

На наш погляд, у ситуації, що описана у вироку, за умови, що умисел винного 

на заподіяння смерті не був доведений, діяння суб’єкта варто кваліфікувати лише за 

ч. 2 ст. 121 КК. Така кваліфікація не враховує фактичну помилку щодо наявності 

стану вагітності у потерпілої, однак з огляду на зміст ст. 121 КК її врахування 

уявляється неможливим, на відміну від ст. 115 КК, де вчинення злочину щодо 

вагітної особи є кваліфікуючою ознакою. У даному разі фактична помилка може 

бути врахована при застосуванні заходу кримінально-правового характеру. 

Пропозиції щодо врахування фактичної помилки. Для забезпечення сталості 

правозастосовної практики пропонуємо у «новій» постанові ПВССУ передбачити 

положення наступного змісту: «Умисне вбивство жінки, яку винний помилково 

вважав такою, що перебувала у стані вагітності, за відсутності інших кваліфікуючих 

ознак, передбачених ч. 2 ст. 115 КК, належить кваліфікувати за ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 

ст. 115 КК. У разі, якщо таке вбивство вчинялося за наявності інших кваліфікуючих 

ознак, передбачених ч. 2 ст. 115 КК, скоєне слід кваліфікувати за відповідними 

пунктами ч. 2 ст. 115 КК як закінчений злочин. При цьому кваліфікуюча ознака 

умисного вбивства «жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності» 

не інкримінується, але може бути врахована при призначенні покарання». 

3. Традиційно однією з проблемних ситуацій, що включає фактичну помилку, 

визнається ситуація, яку називають dolus generalis. Зазвичай в такій ситуації 

вбачається різновид фактичної помилки у розвитку причинового зв’язку. Зміст 

ситуації полягає у наступному: суб’єкт вважає, що суспільно небезпечний наслідок 

настав від першого діяння і вчиняє друге діяння з іншою метою (зазвичай, щоб 

приховати вчинений злочин), однак, як з’ясовується пізніше, злочинний наслідок є 

результатом другого діяння, але винним останнє не усвідомлюється. 

Правозастосовна практика. Загальні правозастосовні орієнтири. Вони щодо 

даної ситуації відсутні.  
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Правозастосовні орієнтири в конкретних кримінальних справах. 

Проаналізувавши судову практику України з питання кваліфікації таких ситуації, 

можна стверджувати, що вітчизняні правозастосувачі однозначно вбачають єдиний 

умисний злочин. Наведемо кілька конкретних судових рішень. Так, вироком 

Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 20 червня 2014 р. [69] 

колегія суду визнала суб’єкта винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 

КК. Обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, в ході конфлікту 

завдав потерпілій ударів долонею руки в різні частини тіла. Маючи умисел на 

спричинення смерті, він сильно зігнув шийний відділ хребта потерпілої і вдарив її 

відламаною частиною дерева по голові. Внаслідок отриманої травми потерпіла 

втратила свідомість. Далі підсудний перекинув потерпілу через стовбур дерева у 

річку Горинь і залишив місце події. Смерть потерпілої настала через механічну 

асфіксію внаслідок утоплення.  

Зі свідчень обвинуваченого, які судом були визнані такими, що відповідають 

встановленим фактичним обставинам, після нанесення потерпілій ударів вона впала, 

лежала нерухомо і нічого не відповідала. Тоді він підбіг до неї, почав перевіряти 

пульс, але його не було. Подумавши, що спричинив смерть, кинув тіло у воду. 

У вироку Новомиргородського районного суду Кіровоградської області від 1 

лютого 2012 року встановлено, що 8 січня 2010 року близько 13 години Особа_1 та 

Особа_4 розпивали спиртні напої у будинку Особа_1. У цей час виникла сварка, яка 

потім переросла в бійку. Під час бійки Особа_1, знаходячись в стані алкогольного 

сп’яніння, умисно наніс Особа_4 близько шести ударів кулаком у голову. Коли від 

цих ударів Особа_4 впав на підлогу, Особа_1 наніс йому ще близько трьох ударів 

ногами в область обличчя, по тулубу, в область грудної клітки.  Близько 15 години 

до обвинуваченого прийшов його знайомий, під час розпиття спиртних напоїв з 

яким він розповів, що скоїв вбивство. Після цього вони разом зайшли до кімнати, де 

лежав потерпілий, і оглянувши його, подумали, що він мертвий. Належним чином 

не переконавшись у смерті потерпілого, обвинувачений зав’язав тіло в ковдру та 

разом зі знайомим відтягнули тіло до річки. Обвинувачений сокирою вирубав лунку 

і викинув тіло у воду під лід. Згідно з висновком судово-медичної експертизи № 15 
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від 05.03.2010 р. смерть настала від механічної асфіксії в результаті утоплення у 

воді. Суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 

115 КК, а дії його знайомого кваліфіковано за ч. 1 ст. 396 КК [54].  

Так само єдиний злочин – умисне вбивство – за подібних фактичних обставин 

вбачає і суд Чортківського районного суду Тернопільської області у вироку від 13 

квітня 2012 р. [68], а також органи досудового слідства м. Хмельницька, що 

випливає з вироку Хмельницького міськрайонного суду від 30 грудня 2013 року 

[62]. Обвинувачений по цій справі був визнаний невинуватим, однак з 

процесуальних підстав. 

Доктринальні підходи та їх аналіз. Як вказує О.Д. Комаров, ще у 

дореволюційній кримінально-правовій науці було сформульовано загальне питання 

щодо оцінки ситуацій dolі generalis: чи слід вбачати одне умисне діяння чи два – 

замах та необережне чи випадкове спричинення злочинних наслідків [122, с. 75]. 

Ставлення у вину єдиного умисного злочину обґрунтовував, зокрема, 

Кістяківський О.Ф., який зазначав, що перше і друге діяння тісно пов’язані між 

собою, оскільки охоплюються загальним умислом. Винний поставив перед собою 

ціль і досяг її, а тому повинен нести відповідальність за закінчене умисне вбивство 

[114, с. 343]. Єдиний умисний злочин вбачає і М.С. Таганцев [252, с. 230]. Навівши 

деякі приклади судової практики, в тому числі щодо ситуацій doli generalis, Т.І. 

Безрукова формулює загальне правило: «… діяння, вчинене в умовах фактичної 

помилки, необхідно кваліфікувати як закінчений злочин за спрямованістю умислу» 

[14, с. 152]. 

Проаналізуємо доводи науковців, які вбачають єдиний умисний злочин. Щодо 

загального умислу, про який веде мову О.Ф. Кістяківський, виникає питання, чи 

існує якийсь загальний умисел? Дещо в іншому контексті П.С. Дагель і Д.П. Котов 

критикували визнання існування «умислу взагалі», тобто без конкретизованого його 

змісту. Підтримуємо думку цих авторів, що умислу «взагалі» не існує, є лише 

умисел на вчинення конкретного злочинного діяння [83, с. 110]. Крім того, на наш 

погляд, кваліфікація вказаних ситуацій як єдиного злочину породжує проблему 

причинового зв’язку. З цього приводу білоруський вчений І.О. Грунтов вказує, що 
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при так званому загальному умислі в ситуаціях, що розглядаються, причиновий 

зв'язок між діянням особи [першим діянням – А.А.] і суспільно небезпечним 

наслідком [другим наслідком – А.А.] відсутній [81, с. 181-182]. Така думка науковця 

видається слушною.  

Більшість вчених підтримують думку, що кримінально-правова оцінка 

ситуацій, що розглядаються, має здійснюватися за сукупністю злочинів. Серед них –  

В. Ф. Кириченко [113, с. 68], М.Б. Фаткулліна [273, с. 122], З.Г. Алієв [3, с. 132], 

А.В. Наумов [204, с. 401], О.І. Рарог [231, с. 181-182], Ю.А. Вапсва [31, с. 28], О.Д. 

Комаров [122, с. 78] та ін [74, с. 83; 231, с. 181-182]. 

Прибічники кваліфікації за сукупністю злочинів виокремлюють два епізоди 

діяння. Перший епізод має місце до того моменту, поки винний вважає, що досяг 

злочинного результату. Це – умисна діяльність, безпосередньо спрямована на 

досягнення бажаного наслідку, однак з незалежних від волі суб’єкта причин цей 

наслідок не настає, тому в цій частині треба вести мову про замах на злочин. Другий 

епізод охоплює вчинення наступного діяння з метою, відмінною від спричинення 

шкоди об’єкту злочину. З огляду на те, що суб’єкт переконаний у досягненні 

злочинного результату внаслідок першого діяння, умисел при вчиненні другого 

діяння виключається, тому в цій частині може вбачатися лише необережна форма 

вини. 

О.Д. Комаров зазначає, що психічне ставлення до двох діянь в ситуаціях, що 

розглядаються, є абсолютно різним і від кожного з них виникають самостійні 

«ланки» причинового зв’язку, розвиток яких по різному усвідомлюється винним. 

Якщо причинний зв'язок від першого діяння усвідомлюється особою, але не 

призводить до бажаного результату, то причинний зв’язок від другого не 

відображений у свідомості винного. Отже, об’єднувати діяння при dolus generalis в 

єдиний злочин навряд чи правильно [122, с. 78]. 

Кваліфікація розглядуваних ситуацій за сукупністю теж критикується в 

доктрині. Зокрема, І.Я. Козаченко вказує на обов’язкове зниження покарання 

винного через інкримінування замаху на злочин. Остаточний розмір покарання, як 

зазначає науковець,  необґрунтовано вийде меншим, ніж за закінчений злочин [117, 
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с. 165].  З цим аргументом ми не погоджуємось, оскільки, по-перше, проблеми 

караності не повинні визначати кримінально-правову кваліфікацію, а, по-друге, така 

кваліфікація найчастіше зумовлює призначення остаточного покарання за «новими» 

орієнтирами – за сукупністю злочинів, що «нейтралізує» цей аргумент.  

Інші автори, піддаючи критиці конструкцію сукупності злочинів, вказують на її 

штучність [117, с. 165], звертають увагу на те, що соціально-психологічною 

причиною необережності є неуважність, безвідповідальне відношення до існуючих у 

суспільстві правил поведінки, чого в наведених випадках при відхиленні дії і 

фактичної помилки у причиновому зв’язку немає [78, с. 20]. 

Дійсно, вбачати замах на умисне вбивство і необережне спричинення смерті в 

ситуації, коли суб’єкт має умисел на вбивство і досягає бажаного злочинного 

результату, може видатися нелогічним, однак з позиції науки кримінального права 

саме цей підхід уявляється найбільш переконливим. Так, в ситуаціях, що 

розглядаються, наявні два діяння і психічне ставлення до кожного з них є 

різнорідним. При вчиненні першого діяння особа усвідомлює суспільно 

небезпечний характер діяння, передбачає його суспільно небезпечні наслідки і 

бажає їх настання, однак реально такі наслідки не настають, що обґрунтовує 

відповідальність за замах на цей злочин. При вчиненні другого діяння відсутнє 

усвідомлення суспільного небезпечного характеру діяння і передбачення суспільно 

небезпечних наслідків, а тому і про умисел, вести мову не доводиться.  

Як вже зазначалося, як правило, так звані ситуації dolі generalis розглядаються 

як фактичні помилки у розвитку причинового зв’язку. «Нетрадиційну» думку 

висловив О.Д. Комаров, який в цих ситуаціях вбачає «оману особи в суспільній 

небезпечності вчиненого». На наше переконання, в даних ситуаціях вчинення 

кожного з діянь «супроводжує» фактична помилка. Під час вчинення першого 

діяння має місце позитивна фактична помилка щодо розвитку причинового зв’язку, 

яка «тягне» за собою фактичну помилку щодо наслідків. Під час вчинення другого 

діяння виникає така ж негативна фактична помилка. 

Оцінка правозастосовної практики з точки зору доктрини кримінального 

права. Повертаючись до аналізу наведених вище прикладів з правозастосовної 
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практики України, можна зробити висновок про певну сталість судової практики, 

однак, на наш погляд, ця сталість – вбачати єдиний умисний злочин – невиправдана 

з точки зору доктрини кримінального права. Правозастосувачі, по суті, взагалі не 

враховують при кваліфікації  відповідних ситуацій наявні в них фактичні помилки.  

Пропозиції щодо врахування фактичної помилки. Вважаємо, що стосовно так 

званих ситуацій doli generalis необхідно сформулювати загальний правозастосовний 

орієнтир. Пропонуємо наступну його редакцію: «Якщо суб’єкт, маючи умисел на 

спричинення смерті людини, вчиняє діяння і помилково вважає, що воно призвело 

до бажаного наслідку, а потім скоює інше діяння, яке реально призводить до смерті, 

вчинене належить кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених частиною 

другою статтті 15, частиною першою або відповідними пунктами частини другої 

статті 115 та частини 1 статті 119 КК». 

 4. Фактична помилка не виключена і в разі неодноособового вчинення злочину. 

Такі помилки можуть як кореспондувати з юридичними ознаками співучасті у 

злочині, так і не кореспондувати з ними. Пропонуємо детальніше розглянути одну з 

таких помилок – позитивну фактичну помилку щодо віку особи, спільно з якою 

вчиняється злочин. Зауважимо, що ми проаналізуємо лише ту ситуацію, в якій а) 

факт недосягнення іншою особою віку кримінальної відповідальності суб’єктом не 

усвідомлюється; б) кваліфікуючі ознаки, які відображають співвиконавство, 

передбачені в складі інкримінованого злочину. 

Правозастосовна практика. Загальні правозастосовні орієнтири.   

Безпосередні орієнтири, що враховують цей різновид фактичної помилки, у  

постановах ПВСУ відсутні, однак вважаємо за необхідне пригадати абз. 5 п. 9 

ППВСУ «Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи  та 

статевої недоторканості особи» від 30.05.2008 р. № 5, де передбачено: «Згідно зі 

статтею 26 КК співучастю  у  злочині  є умисна  спільна  участь  декількох  суб'єктів  

злочину  у вчиненні умисного злочину.  Тому у разі,  коли із групи осіб,  які  

вчинили зґвалтування  або  насильницьке  задоволення  статевої  пристрасті 

неприродним способом, лише одна особа є суб'єктом злочину, а решта осіб  

внаслідок неосудності або у зв'язку з недосягненням віку,  з якого може наставати  
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кримінальна  відповідальність,  чи  з  інших підстав не можуть бути суб'єктами 

злочину,  дії винної особи,  яка за таких обставин притягується до  кримінальної  

відповідальності, не можна розглядати як вчинення злочину групою осіб» [222]. 

Правозастосовні орієнтири в конкретних кримінальних справах. Аналіз судової 

практики свідчить про те, що правозастосувачі часто не досліджують питання, чи 

усвідомлював суб’єкт злочину вік особи, спільно з якою він вчиняє злочин. Так, 

вироком Дунаєвецького районного суду Хмельницької області від 17 квітня 2012 

року встановлено: «10 лютого 2012 року біля 17 год. в м. Дунаївці по вул. 

Набережній, 100, підсудний Особа_2, за попередньою змовою з малолітнім Особа_3, 

який не досяг віку кримінальної відповідальності, з метою крадіжки, відчинивши 

защіпку на вхідних дверях, проникли в підсобне приміщення  господарства Особа_4, 

звідки таємно викрали … на загальну суму 1010 грн., заподіявши Особа_4 

відповідну матеріальну шкоду». Органами досудового слідства дії обвинуваченого 

кваліфіковані за ч. 3 ст. 185 КК, а у вироку вказується, що така кваліфікація є 

правильною, оскільки «він вчинив таємне викрадення чужого майна на суму 1010 

грн., за попередньою змовою групою осіб, з проникненням у приміщення» [42]. 

Питання про усвідомлення суб’єктом малолітнього віку особи, спільно з якою 

здійснювалося вилучення майна, навіть не ставилося. 

Так само інкримінується ознака «за попередньою змовою групою осіб» при 

вчиненні крадіжки разом з особою, яка на момент вчинення злочину не досягла віку 

кримінальної відповідальності, і у вироку Ясинуватського міськрайонного суду 

Донецької області від 12 квітня 2013 р. Оскільки в діях суб’єкта вбачаються епізоди, 

що становлять закінчений злочин – крадіжку, а також епізоди, що відповідають 

незакінченому замаху на крадіжку, органи досудового слідства дії обвинуваченого 

кваліфікували за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185; ч. 3 ст. 185 КК. Така кваліфікація визнана 

судом правильною, а в ЮФО, в тому числі, фігурує ознака «за попередньою змовою 

групою осіб». Питання усвідомлення суб’єктом віку іншої особи у документі не 

з’ясовувалося [71]. 

У вироку Добропільського міськрайонного суду Донецької області від 6 серпня 

2013 р. описуються шість епізодів крадіжки обвинуваченого, дві з яких вчинялися 
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разом з малолітньою особою. Органи досудового слідства кваліфікували дії суб’єкта 

за ч. 3 ст. 185 КК. Залишивши ФК незмінним, суд визнав за необхідне виключити з 

обвинувачення ознаку «за попередньою змовою групою осіб», оскільки вказані 

кримінальні правопорушення були скоєні обвинуваченим разом з особою, що не 

досягла віку кримінальної відповідальності [41]. Варто відмітити, що у самому 

вироку питання, чи усвідомлював суб’єкт вік особи, спільно з якою він діяв, не 

ставилося. 

Доктринальні підходи та їх оцінка. Передусім треба сказати, що поставлене 

питання в науці кримінального права є малодослідженим, однак на базі окремих 

спеціальних та загальних джерел щодо співучасті у злочині можна запропонувати 

наступні варіанти кримінально-правової кваліфікації дій суб’єкта, який допустив 

досліджуваний різновид фактичної помилки: 1) як закінчений злочин за відсутності 

співучасті; 2) як закінчений злочин, вчинений у співучасті; 3) як закінчений замах на 

злочин, вчинений у співучасті. 

Перший підхід ігнорує суб’єктивну спрямованість суб’єкта на вчинення 

злочину у співучасті. Він нічим не відрізняється від варіанту кваліфікації дій особи, 

яка вчинила той самий злочин одноособово. В даному разі, на нашу думку, важливе 

значення має те, що ступінь суспільної небезпеки при вчиненні злочину групою осіб 

завжди буде вищим хоча б через те, що діяння вчиняється об’єднаними зусиллями 

двох і більше осіб [264, с. 403; 80, с. 172-173]. У зв’язку із зазначеним, на нашу 

думку, кримінально-правова оцінка діяння винного повинна відображати зміст 

умислу останнього на вчинення злочину у співучасті, тому перший варіант 

кваліфікації як універсальний нами не поділяється.  

Як зазначається в Енциклопедії кримінального права, деякі наукові вбачають 

співучасть і у разі, якщо суб’єкт помилявся щодо віку співвиконавця [287, с. 34], 

тобто проводиться другий підхід. Заперечує проти такого підходу Л.Л. Кругліков, на 

думку якого, реальна відсутність ознак, що характеризують групу осіб, не дозволяє 

вести мову про кваліфікований вид злочину [174, с. 160]. Сформулювавши 

визначення закінченого злочину у ст. 13 КК, наш законодавець надав чіткі 

орієнтири, які не дозволяють вбачати закінчений злочин у разі відсутності 
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принаймні однієї з ознак злочину, що інкримінується. Виходячи з того, що у ст. 26 

КК співучастю визнається умисна спільна участь декількох суб’єктів (виділено 

мною – А.А.), а з точки зору кримінального права кількох суб’єктів в цій ситуації 

немає (ч. 1 ст. 18 КК), інкримінувати ознаку, яка характеризує співучасть («групою 

осіб», «за попередньою змовою групою осіб») в складі закінченого злочину 

некоректно. 

Третій підхід підтримує, зокрема, К.П. Задоя, який вказує: «Якщо винний 

вчиняє відповідне діяння спільно з особою, яку він помилково вважав суб’єктом 

злочину, скоєне слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 15 та відповідною частиною статті 

Особливої частини КК, в якій передбачена ознака «вчинення злочину групою осіб», 

«вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб» [1, с. 129]. На такому 

варіанті оцінки ситуації наполягають також О.Д. Комаров [120, с. 12] та М.О. Бабій 

[10, с. 277].  

Не заперечуючи в цілому останній варіант кримінально-правової оцінки 

ситуації, вважаємо, що слід розрізняти дві ситуації – коли в діянні особи відсутні 

інші «рівноцінні» кваліфікуючі ознаки (окрім тих, що стосуються співучасті), 

передбачені в межах того ж складу злочину або більш «тяжкі» кваліфікуючі ознаки,  

та коли в діянні особи наявні такі кваліфікуючі ознаки. Для першої ситуації 

найбільш аргументованим уявляється останній із запропонованих підходів. Цей 

підхід відповідає загальнотеоретичному правило, яке вже наводилось вище щодо 

пріоритету при кваліфікації замаху на більш тяжкий злочин над закінченим менш 

тяжким злочином. Те, що в даному разі йдеться про суб’єктивну, а не об’єктивну 

ознаку складу злочину, на нашу думку, значення не повинно мати, оскільки, 

надаючи кримінально-правову оцінку діянню, враховуються як об’єктивні, так і 

суб’єктивні ознаки. 

У разі, якщо в діянні суб’єкта вбачаються й інша кваліфікуюча ознака (окрім 

ознаки, що характеризує співучасть), підхід до кримінально-правової кваліфікації 

змінюється. Вище вже також наводилось загальнотеоретичне правило, 

сформульоване С.Д. Шапченком щодо «конкуренції» закінченого злочину і замаху 

на цей же злочин. Пріоритет в такій ситуації отримує закінчений злочин, однак 
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ознака, що характеризує співучасть, в межах закінченого злочину ставитись у вину 

не повинна. В такому разі фактична помилка має бути врахована при обранні заходу 

кримінально-правового характеру. 

Оцінка правозастосовної практики з точки зору доктрини кримінального 

права. З наведеного випливає, що ті вироки, в яких, не зважаючи на об’єктивну 

відсутність однієї з ознак співучасті (мінімум двох суб’єктів злочину), 

інкримінується ознака, що її характеризує – «за попередньою змовою групою осіб», 

прямо суперечать кримінальному закону. В одному з вироків (останньому з 

наведених) така ознака обґрунтовано не інкримінується, однак усі три процесуальні 

документи мають «спільну проблему» – відсутність належної уваги до питання 

усвідомлення/неусвідомлення суб’єктом злочину віку особи, спільно з якою він діє. 

У зв’язку з цим неможливо встановити, чи мала місце фактична помилка щодо 

такого віку чи, навпаки, вік особи суб’єктом сприймався правильно. На нашу думку, 

фактична помилка щодо цієї обставини вочевидь має кримінально-правове 

значення, а тому це питання обов’язково мають  встановлюватись 

правозастосувачами. 

Пропозиції щодо врахування фактичної помилки. Ситуація, що вивчається, 

повинна мати загальний правозастосовний орієнтир. Однак існування значної 

кількості варіантів ситуацій, одна з яких розглядалась вище, а також різні підходи 

законодавця до побудови конструкцій складу злочину, не дає нам можливість 

сформулювати єдиний узагальнений орієнтир, що міг би претендувати на 

універсальність. У зв’язку з цим пропонуємо правозастосовне роз’яснення 

наступного змісту:  «У випадках, коли злочин вчиняється групою осіб і лише одна з 

них є суб’єктом злочину, а інші у зв’язку з недосягненням віку кримінальної 

відповідальності або внаслідок неосудності не є суб’єктами злочину, дії такої особи 

не можуть кваліфікуватись з інкримінуванням кваліфікуючих ознак «групою осіб» 

чи «за попередньою змовою групою осіб» в межах закінченого злочину». 

5. Ще одна проблемна ситуація, що включає фактичну помилку і стосується 

співучасті у злочині, має місце у разі, якщо а) одна особа («замовник»)  схиляє іншу 

особу до вчинення злочину як його «потенційного виконавця»; б) «потенційний 
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виконавець» дає згоду на таке вчинення, однак вона не є дійсною – насправді він з 

самого початку (при даванні згоди) не має наміру реалізувати «замовлення»; в) 

інсценується вчинення закінченого злочину (як правило, за допомогою працівників 

правоохоронних органів); г) відтак «замовник»  вважає, що злочин, який він 

замовляв, є закінченим (доведений «потенційним виконавцем» до кінця). Саме 

проблемі врахування такої фактичної помилки і буде присвячене наше дослідження, 

яке здійснюватиметься на базі вітчизняної судової практики у справах про умисне 

вбивство. 

Правозастосовна практика. Загальні правозастосовні орієнтири. У ППВСУ та 

ППВССУ такі орієнтири відсутні.  

Правозастосовні орієнтири в конкретних кримінальних справах. Вироком 

колегії Бабушкинського районного суду м. Дніпропетровськ від 8.05.2012 р. 

встановлено, що 18.01. 2011 р. підсудна вмовляла Особу_4 скоїти умисне вбивство, 

пообіцявши «гонорар» у розмірі 5 000 доларів США. Вважаючи, що Особа_4 

піддався на її умовляння, підсудна передала фото потерпілої і вказала її місце 

проживання. Насправді ж Особа_4 не погодився вчинити вбивство на замовлення і 

лише ввів в оману підсудну. Він повідомив працівників міліції про злочин, що 

готується. Тоді за допомогою останніх було інсценовано вбивство потерпілої. 

Побачивши фото інсценування, підсудна виплатила ще частину грошей Особі_4, а 

щодо залишку склала розписку. Після цього її ж одразу було затримано. Органи 

досудового розслідування кваліфікували дії обвинуваченої за ст. 14, ч. 3 ст. 27, п. 11 

ч. 2 ст. 115 КК, а суд – за ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК. В окремій думці 

суддя Чулинин Д.Г. зазначив, що підсудна допустила «фактичну помилку в 

характері діяння як співучасника в закінченому вбивстві на замовлення у вигляді 

вдалого підбурювання підшуканого виконавця, тоді як таке було відсутнє і жива 

людина нею помилково сприйнята за її труп внаслідок інсценування обставин 

вбивства, через що смерть жертви не настала. Тим самим своїми діями підсудна 

вчинила … непридатний замах (замах на непридатний об'єкт), що тягне кримінальну 

відповідальність підсудної за загальними правилами відповідальність співучасників 
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за ч.ч. 2-4 ст. 29 КК України за спрямованістю умислу». Суддя пропонує наступний 

варіант ФК – ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК [226].  

За подібних фактичних обставин суд Канівського міськрайонного суду 

Черкаської області від 07.06.2013 р. кваліфікував діяння підсудного за ч. 2 ст. 15, 

ч. 4 ст. 27, п. 11, ч. 2 ст. 115 КК [48]. У вироку Апеляційного Суду Черкаської 

області від 04.10.2013 р. вирок змінено лише у частині призначеного покарання, а 

ФК залишилось незмінним. Ухвалою ВССУ від 24 квітня 2014 р. касаційна скарга 

залишена без задоволення, а судові рішення – без змін. Ухвалою ВСУ від 23.10.2014 

р. оспорюване рішення касаційного суду щодо Особа_1 визнане неправильним і 

таким, що підлягає скасуванню, тому справу було повернено на новий касаційний 

розгляд. При цьому в ухвалі зазначається, що Особа_1 здійснив усі підготовчі дії до 

вчинення умисного вбивства на замовлення, але замаху на вчинення злочину не 

було з причин незалежних від його волі, так як виконавець не виконав жодної дії, 

направленої на виконання об’єктивної сторони цього злочину. Отже, можна 

припустити, що ВСУ пропонує вбачати в діях «замовника» готування до злочину, 

передбачене загальною нормою – ч. 1 ст. 14 КК [272]
11

. 

Фактична помилка щодо вчинення злочину у співучасті була допущена і в 

ситуації, що розглядалася Костопільським районним судом Рівненської області. У 

вироку цього суду від 22.05.2013 р. від 22.05.2013 р. зазначається, що Особа_4 

(обвинувачена), бажаючи з’ясувати обставини вбивства її сина, замовила 

викрадення Особи_1. За домовленістю між підсудною та Особою_6 («виконавцем») 

після отримання необхідної інформації Особу_1 мали вбити. Особа_6  самого 

початку не мала наміру здійснювати ці злочини, тому звернулася до 

правоохоронних органів. Останні інсценували умисне вбивство, а після надання 

доказів виконання замовлення (фотознімків) затримали підсудну. У вироку 

                                                           
11

 Відповідно до ст. 458 КПК висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений у його 
постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених, зокрема, п.  1 ч. 1 ст. 445 цього 
Кодексу, є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності відповідну норму 
права, та для всіх судів загальної юрисдикції, які зобов’язані привести свою судову практику у відповідність із судовим 
рішенням Верховного Суду України. Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного 
Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів. У п.1 ч.1 ст. 445 КПК йдеться про таку підставу для 
перегляду судових рішень Верховним Судом України як неоднакове застосування судом касаційної інстанції однієї і 
тієї самої норми права, передбаченої законом України про кримінальну відповідальність, у подібних правовідносинах, 
що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень. 
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зазначається, що «Особа_4 виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення 

злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її 

волі…». При цьому в обвинувальному акті дії підсудної кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, 

ч. 3 ст. 146; ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК і суд залишив дану кваліфікацію 

незмінною [51]. 

Таким чином, судовою практикою пропонуються наступні варіанти 

кваліфікації ситуацій, що мають однотипний кримінально-правовий зміст: 1) ч. 1 ст. 

14, ч. 4 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК 

(конструкція «готування до співучасті у злочині»); 2) ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, п. 6, 11 ч. 

2 ст. 115 КК (конструкція «замах на співучасть у злочині»); 3) ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 

ст. 115 (конструкція «готування до злочину»); 4) ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК 

(конструкція «співучасть у закінченому злочині»). 

Доктринальні підходи та їх оцінка. Доктриною кримінального права фактична 

помилка щодо вчинення злочину у співучасті предметно не досліджувалась. 

Відмітимо, що за своїм об’єктивним змістом фактична помилка, що вивчається, має 

певну подібність з так званою невдалою співучастю у злочині, однак за 

суб’єктивним «наповненням» ці ситуації відрізняються, адже за фактичної помилки 

винний не усвідомлює той факт, що домовленість про спільне вчинення злочину 

реально досягнута не була. Разом з цим, певна подібність цих ситуацій, в тому числі 

подібність в пропонованих варіантах її оцінки, дозволяє використовувати наукові 

джерела, присвячені проблемі невдалої співучасті.  

Оцінка правозастосовної практики з точки зору доктрини кримінального 

права. Розпочнемо з останнього варіанту, некоректність якого є, на наш погляд, 

найбільш очевидною. Тут пропонується вбачати співучасть у злочині, хоча 

об’єктивно співучасті немає. З цього приводу Тельнов П.Ф. зазначав, що невдалі 

спроби «налагодити злочинну взаємодію» з іншою особою не створюють співучасті, 

бо у таких осіб немає обов’язкової для співучасті спільності злочинних діянь, 

відсутній притаманний їй суб’єктивний зв'язок між винними» [254, с. 157]. 

Зрозуміло, що неусвідомлення особою відсутності такого суб’єктивного зв’язку  

не спростовує наведену тезу. Відтак, посилання у формулі кваліфікації (ФК) 
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злочину, вчиненого «замовником», лише на відповідну частину ст. 27 КК, яка в 

цьому разі відображає факт вчинення ним  злочину у співучасті, є некоректним. 

Крім того, принципово невірним у варіанті ФК – ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК – є 

інкримінування «замовнику» закінченого злочину, не зважаючи на те, що 

конструкція складу закінченого умисного вбивства, передбаченого ч. 2 ст. 115 КК, 

передбачає наслідок у вигляді смерті людини, яка в описаній ситуації реально не 

настала. 

За другим варіантом оцінки ситуації пропонується розглядати діяння суб’єкта, 

що допускає фактичну помилку щодо домовленості на спільне вчинення злочину, як 

готування до підбурювання (організації) умисного вбивства. На нашу думку, цей 

варіант відображає вчинене «замовником» не в повній мірі. Так, відповідно до ч. 1 

ст. 14 КК готування розглядається як створення умов для вчинення злочину, а 

підбурювання, відповідно до ч. 4 ст. 27 КК, – як схиляння іншої особи до вчинення 

злочину. Отже, готування до підбурювання є умисним створенням умов для 

схиляння іншої особи до вчинення злочину. Зауважимо, що в ч. 4 ст. 27 КК 

використовується поняття «співучасник», оскільки підбурювачем визнається особа, 

яка певними способами схилила іншого співучасника (виділено мною – А.А.) до 

вчинення злочину, тобто передбачається як обов’язковий певний результат – дійсна  

згода іншої особи (суб’єкта злочину) його вчинити. Відсутність цього результату не 

дозволяє вбачати співучасті, а тому і визнавати обох осіб співучасниками 

некоректно. Повертаючись до суті зазначеного вище недоліку пропонованого 

варіанту кваліфікації, зазначимо, що в досліджуваній ситуації суб’єкт не створював 

умови для схиляння, а власне схиляв до вчинення злочину, однак реально в 

результаті такого схиляння виконавець «не з’явився». Таким чином, конструкція 

«готування до співучасті у злочині» не  відповідає фактичним обставинам вчиненого 

– вона не дозволяє адекватно оцінити реально вчинену «замовником» дію у вигляді 

схиляння іншої особи до вчинення злочину. 

Щодо третього варіанту, який представлений ФК – ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 

КК і втілює конструкцію «готування до злочину», то не викликає сумнівів те, що: а) 

«замовник» скоїв злочин; б) закінчений злочин – умисне вбивство – вочевидь 
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відсутній; в) «потенційний виконавець» не вчинив діяння, безпосередньо 

спрямованого на позбавлення життя потерпілого. Відтак в діях «замовника» як 

мінімум наявні загальні ознаки готування до злочину. Згідно з ч. 1 ст. 14 КК 

підшукування співучасників розглядається як форма готування до злочину. Те, що 

це підшукування було безрезультатним,  не є перешкодою для  такої кримінально-

правової оцінки, адже традиційне доктринальне розуміння підшукування 

співучасників не вимагає цієї результативності [200, с. 22-23; 163, с. 48]. Отже, цей 

варіант кримінально-правової кваліфікації є традиційним і, так би мовити, 

загальним, однак він також не дозволяє врахувати специфіку ситуацій з наведеним 

вище узагальненим кримінально-правовим змістом. В даному разі ФК не відображає 

той факт, що фактична помилка  «замовника» стосувалася не лише наявності згоди 

«потенційного виконавця» на вчинення злочину, а і подальших дій останнього – 

доведення злочину до кінця. Це, на нашу думку, слід розглядати як ваду цього 

варіанту.  Тому, якщо обирати цей варіант кримінально-правової оцінки ситуації, то 

зміст фактичної помилки необхідно врахувати при призначенні покарання за 

незакінчений злочин, зокрема, на підставі ч. 1 ст. 68 КК як показник ступеню 

тяжкості вчиненого особою діяння. 

І, насамкінець, розглянемо варіант, за яким в діях «замовника» вбачається 

закінчений замах на підбурювання до умисного вбивства, вчиненого на замовлення 

(ФК – ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 КК). Вважаємо, що він найбільш точно 

відображає фактичний зміст скоєного, адже суб’єкт не лише схиляв іншу особи до 

вчинення злочину, а і помилково вважав, що злочин було доведено до кінця, однак з 

причин, що не залежали від його волі, «бажаний результат» не настав. Саме цей 

варіант кримінально-правової кваліфікації дозволяє відмежувати ситуацію, що 

розглядається, від ситуацій з іншим кримінально-правовим змістом, коли, 

наприклад, є спроба схилити іншу особу до вчинення злочину, однак відсутня 

фактична помилка щодо наявності домовленості на спільне його вчинення, або 

наявна така фактична помилка лише щодо наявності домовленості. 

Разом з цим, слід визнати, що конструкція «замах на співучасть у злочині» хоч і 

підтримується окремими науковцями [115, с. 148-154; 238, с. 97-99; 30, с. 167-172; 
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197, с. 294-297; 189, с. 86-90], з точки зору чинного кримінального закону є 

достатньо проблемною. Справа в тому, що в даному разі «перетинаються» два 

відносно самостійні інститути кримінального права – стадії злочину та співучасть у 

злочині [234, с. 4]. Так, стадія замаху в пропонованій конструкції поширюється не 

лише на власне діяння «невдалого співучасника», але і на злочин в цілому, а за 

змістом ст.ст. 13, 15 КК ця стадія пов’язується з реальним вчиненням діяння, 

безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, передбаченого відповідною 

статтею Особливої частини цього Кодексу [виділено мною – А.А.]. Як зрозуміло, у 

досліджуваній ситуації реально немає ні виконавця, ні, що логічно випливає, такого 

діяння. З позиції чинного КК можна однозначно констатувати, що суб’єктивна 

переконаність особи щодо наявності останніх (виконавця і його діяння) не здатна 

«нейтралізувати» наведену норму закону. Очевидно, ця ситуація має бути вирішена 

на законодавчому рівні, як це зроблено, зокрема, в § 30 КК ФРН, який має назву 

«Замах на співучасть». Тут зазначається: «Хто намагається схилити іншу особу до 

вчинення злочину чи підбурює до його вчинення, карається відповідно до положень 

про замах на злочин…». Крім того, згідно з § 22 цього КК вчиняє замах на каране 

діяння той, хто відповідно до свого уявлення про діяння (підкреслено мною – А.А.) 

безпосередньо розпочинає виконання складу злочину [164]. Отже, за підходом 

німецького законодавця в ситуації, коли суб’єкт допускає фактичну помилку щодо 

наявності домовленості на спільне вчинення злочину, і вважає,  що виконавець 

принаймні почав вчиняти діяння на реалізацію домовленості, цілком впевнено 

можна констатувати замах на злочин.  

Пропозиції щодо врахування фактичної помилки. Вище зазначалося, що 

прийнятними варіантами кримінально-правової оцінки ситуації, що  розглядається, 

можуть бути ті, які реалізують у ФК конструкції «готування до злочину» та «замах 

на співучасть у злочині». Остання конструкція, хоч і дозволяє найбільш точно 

відобразити вчинене, не відповідає буквальному змісту ст.ст. 13, 15 КК. Таким 

чином, для її впровадження у вітчизняну правозастосовну практику необхідно 

внести відповідні зміни до КК.  
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В межах другого блоку питань, пов’язаних із врахуванням фактичної помилки у 

вітчизняній судовій практиці, розглянемо окремі ситуації щодо впливу фактичної 

помилки на обрання заходів кримінально-правового характеру. Вивчення нами 

судової практики свідчить про те, що фактична помилка в окремих випадках 

враховується при призначенні покарання, а от віднайти процесуальні документи, в 

яких  мало місце врахування помилки при застосуванні інших заходів, нам не 

вдалося. Таким чином, будучи обмеженими існуючою судовою практикою, 

пропонуємо розглянути:  

1) негативну фактичну помилку щодо обставини, яка обтяжує покарання; 

2) позитивну фактичну помилку щодо обставини, яка пом’якшує покарання. 

 1. Негативна фактична помилка щодо обставини, яка обтяжує покарання. 

Правозастосовна практика. Загальні правозастосовні орієнтири. Вони 

відсутні.  

Правозастосовні орієнтири в конкретних кримінальних справах. У вироку 

Гадяцького районного суду Полтавської області від 15.03.2013 р. зазначається, що 

досудовим слідством обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченого, на 

підставі ст. 67 КК України визнано вчинення злочину щодо особи похилого віку. 

Однак, як встановлено в ході судового слідства, підсудний не знав, що викрадені 

індики належать особі похилого віку. За таких обставин суд не визнає зазначену 

обставину обтяжуючою і вважає, що її слід виключити з обвинувачення [39].  

У зв’язку з тим, що підсудний під час вчинення злочину не знав, чиє конкретно 

майно він викрадає, Дунаєвецький районний суд Хмельницької області у вироках 

від 31.08.2011 р. [43] та 09.04.2012 р. [44] виключив з обвинувачення пред’явлену 

органом досудового слідства обтяжуючу обставину – вчинення злочину щодо особи 

похилого віку. Так само враховано негативну фактичну помилку суб’єкта щодо 

похилого віку потерпілої особи і у вироку Решетилівського районного суду 

Полтавської області від 22.07.2011 р. [57].  

Підставою виключення з обвинувачення обтяжуючої обставини «вчинення 

злочину щодо особи, яка перебувала у безпорадному стані» у вироку Любарського 
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районного суду Житомирської області від 26.10.2011 р. стала негативна фактична 

помилка щодо безпорадного стану потерпілого під час скоєння грабежу [52].  

У вироку Оболонського районного суду м. Києва від 23.04.2012 р. суд 

обґрунтував неврахування як обтяжуючої обставини той факт, що злочин було 

вчинено щодо жінки, яка перебувала у стані вагітності. Тут зазначається, що грабіж 

було скоєно ввечері в холодну пору року (о 21 год. 9 січня 2012 року), потерпіла 

знаходилася в зимовому одязі та в сидячому положенні в салоні автомобіля. Крім 

того, як пояснив у судовому засіданні підсудний, він перебував у стані алкогольного 

сп'яніння, тому не міг бачити стан, у якому була жінка, та чути її голос, оскільки 

вікно автомобіля було закрито, а після вчинення злочину він залишив місце події 

[55].   

У вироку Сарненського районного суду Рівненської області від 28.11.2012 р. 

вказується: «Зазначені органом досудового слідства обтяжуючі обставини – 

вчинення злочину щодо особи похилого віку та з використанням малолітнього 

судом не приймаються до уваги через недоведеність обставин усвідомлення 

підсудним віку співучасника та потерпілої» [58]. В цілому висновок суду, на нашу 

думку, є правильним, однак привертає увагу некоректність використання поняття 

«співучасник», адже за фактичними обставинами співучасті немає через відсутність 

такої її ознаки, як вчинення злочину кількома його суб’єктами.  

Доктринальні підходи та їх оцінка. Питання врахування фактичної помилки 

при призначенні покарання піднімалось ще у працях М.С. Таганцева, який виділяв 

три групи обставин, щодо яких може виникати помилка: 1) обставини, що 

обумовлюють злочинність діяння і становлять його «законні ознаки»; 2)  обставини, 

що виділяють дане діяння з родового поняття злочину в особливий вид, що підлягає 

посиленій чи пом’якшеній відповідальності; 3) фактичних обставин, які не мають 

значення ні для злочинного діяння, ні для його караності [252, с. 233]. Системне 

тлумачення другої та третьої груп дозволяє стверджувати, що до другої групи 

вчений відносив також обставини, які обтяжують та пом’якшують покарання. Дещо 

конкретніше фактичні помилки щодо обставин, які пом’якшують чи обтяжують 

покарання, вивчались В.А. Якушиним та В.В. Назаровим. На питання, чи можуть 
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інкримінуватись обтяжуючі обставини, які існують лише в уяві особи, автори 

відповідають негативно. Таку думку вони  обґрунтовують неможливістю 

конструкції замаху на обставини, що обтяжують покарання [199, с. 60-61; 292, с. 

293-294]. Фактичну помилку як чинник, який істотно впливає на вид та міру 

покарання, розглядає також О.Д. Комаров. Науковець виділяє два напрями такого 

впливу: а) через визнання діяння, вчиненого за такої помилки, замахом на злочин і 

застосування у зв’язку з цим положень ч. 3 ст. 68 КК; б) коли фактична помилка 

винного стосується таких обставин, які хоча й знаходяться поза межами складу 

злочину, але відповідно до статей 66 та 67 КК визнаються такими, що пом’якшують 

або обтяжують покарання [120, с. 12-13]. Негативна фактична помилка щодо 

обтяжуючої обставини, як зазначає О.Д. Комаров, виключає врахування цієї 

обставини судом при призначенні покарання як такої, що його обтяжує [120, с. 12-

13].  

Погоджуємось з В.А Якушиним та О.Д. Комаровим в тому, що негативна 

фактична помилка щодо обтяжуючої обставини ні за яких умов не може 

враховуватись як обставина, що обтяжує покарання. Цей висновок базується на 

неможливості поширювального тлумачення перелічених в КК обтяжуючих 

обставин. При цьому не має значення, була це вибачлива чи невибачлива фактична 

помилка. Запропонований підхід відображає принцип суб’єктивного 

інкримінування, який поширюється на застосування кримінального закону в цілому 

[292, с. 44]. 

Оцінка правозастосовної практики з точки зору доктрини кримінального 

права. Як свідчать вироки, що наводились вище, у правозастосовній практиці 

органами досудового слідства досить часто обтяжуючими обставинами 

пропонується визнавати, в тому числі, ті, щодо яких суб’єкт допускав негативну 

фактичну помилку. Натомість суди правильно зорієнтовані на виключення такої 

обставини з переліку обтяжуючих у зв’язку з неусвідомленням з боку суб’єкта 

наявності відповідної обставини.  

У більшості з проаналізованих нами процесуальних документів фактична 

помилка стосується обтяжуючих обставин, що характеризують особу потерпілого, а 
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саме – «вчинення злочину щодо особи похилого віку», «вчинення злочину щодо 

особи, яка перебувала у безпорадному стані», «вчинення злочину щодо особи, яка 

завідомо для винного перебувала у стані вагітності».  

Пропозиції щодо врахування фактичної помилки. Оскільки загальні засади 

призначення покарання передбачені на рівні закону, вважаємо, що положення про 

неможливість враховувати як обтяжуючу обставину, щодо якої суб’єкт допускає 

фактичну помилку, варто було б передбачити в КК. Конкретні пропозиції щодо 

внесення змін до КК – див. додаток Д. До внесення таких змін положення подібного 

змісту може бути сформульоване у ППВССУ. Пропонуємо наступну його редакцію: 

«Якщо під час вчинення злочину суб’єкт не усвідомлює наявність обставини, 

передбаченої частиною першою статті 67 КК, її врахування як такої, що обтяжує 

покарання, виключається. При цьому така обставина може бути врахована як 

показник ступеню тяжкості вчиненого злочину відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 65 КК». 

2. Позитивна фактична помилка щодо пом’якшуючої обставини. 

Правозастосовна практика. Загальні правозастосовні орієнтири.  Відсутні.  

Правозастосовні орієнтири в конкретних кримінальних справах. За вироком 

Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області від 24.04.2013 р. 

(справа № 139/315/13-к) підсудна була визнана винною у вчиненні злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 190 КК. Суть обвинувачення полягає у тому, що Особа_1, 

приховуючи факт одночасного перебування у трудових відносинах, в період  часу з 

14.12.2010 року по 22.04.2011 року та з 19.05.2011 року по 16.03.2012 року 

заволоділа грошовими коштами шляхом отримання матеріальної допомоги по 

безробіттю від Мурованокуриловецького районного центру зайнятості на загальну 

суму 7281 гривню 09 копійок [53]. 

У вироку зазначається, що допитана в судовому засіданні обвинувачена свою 

вину в інкримінованому їй злочині повністю визнала і зазначила, що у 2007 р. вона 

проживала у м. Шахтарськ Донецької області, де працювала продавцем у магазині 

упродовж 1 року та 6 місяців, після чого через низьку заробітну плату «пішла з 

роботи» і поїхала додому, однак трудову книжку не забрала. У 2010 р. звернулася до 
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Мурованокуриловецького районного центру зайнятості, де їй було надано статус 

безробітної та призначено виплату допомоги по безробіттю. 

Обставинами, що відповідно до ст. 66 КК України пом’якшують покарання 

обвинуваченої, суд враховує визнання вини, щире каяття, а також «ту обставину, що 

вона добросовісно помилялась, вважаючи, що, залишивши місце роботи, з нею 

автоматично буде розірвано договір». 

Доктринальні підходи та їх оцінка. Питання впливу фактичної помилки щодо 

пом’якшуючої обставини в науці кримінального права не часто стає предметом 

дослідження, при цьому існуючі підходи неоднозначні. В.А. Якушин і В.В. Назаров 

висловлюють думку, що пом’якшуючі обставини інкримінуються суб’єкту і в разі, 

якщо в дійсності вони були відсутні, але особа через помилку вважала їх наявними. 

Цікаво, однак, на переконання цих авторів, такий самий вплив повинна мати і 

негативна фактична помилка щодо цих обставин. В даному разі, на їх погляд, 

допускається об’єктивне інкримінування [199, с. 60-61; 292, с. 293-294]. 

Інший підхід пропонує О.Д. Комаров. На його думку, навіть позитивна 

фактична помилка щодо обставини, що пом’якшує покарання, не може 

обумовлювати врахування такої помилки на підставі ст. 66 КК, але може свідчити 

про менший ступінь тяжкості злочину [120, с. 13].  

Думка О.Д. Комарова дещо незрозуміла, оскільки зі змісту ч. 2 ст. 66 КК 

випливає, що законодавець не встановлює вичерпного перелік обставин, які можуть 

визнаватись пом’якшуючими при призначенні покарання. Для того, щоб поставити 

крапку в питанні, чи може позитивна фактична помилка щодо пом’якшуючої 

обставини враховуватись як власне пом’якшуюча обставина, необхідний 

відповідний нормативний припис. До внесення змін до КК можливі два варіанти 

врахування позитивної фактичної помилки щодо наявності пом’якшуючої 

обставини, а саме визнавати таку помилку: 1) пом’якшуючою обставиною в порядку 

ч. 2 ст. 66 КК, яка надає суду можливість враховувати як такі, що пом’якшують 

покарання, і інші обставини, не зазначені в ч. 1 цієї статті; 2) показником ступеню 

тяжкості злочину.  
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Оцінка правозастосовної практики з точки зору доктрини кримінального 

права. Якщо абстрагуватись від кримінально-правової кваліфікації діяння особи, 

засудженої вироком Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області, 

що наводився вище, то тут спостерігається врахування судом позитивної фактичної 

помилки щодо обставини, яка пом’якшує покарання, на підставі ст. 66 КК. При 

цьому, на наш погляд, в даному разі необхідне посилання на ч. 2 цієї статті як 

правову підставу врахування фактичної помилки при призначенні покарання, чого у 

вироку не має.  

Аналіз вищезазначеного вироку викликає серйозне питання коректності 

кваліфікації вчиненого засудженою діяння. Справа в тім, що шахрайство є умисним 

злочином, тому, очевидно, що факт використання обману як способу заволодіння 

майном теж має усвідомлюватись. Натомість зі змісту процесуального документу 

зрозуміло, що таке усвідомлення було відсутнє (це неодноразово констатується в 

його тексті). У зв’язку з цим виникає питання, чи наявний в діях підсудної склад 

злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК.  

Пропозиції щодо врахування фактичної помилки. Як і стосовно фактичної 

помилки щодо обтяжуючих обставин, фактична помилка щодо пом’якшуючих 

обставин теж «вимагає» її законодавчого врегулювання. Конкретні пропозиції щодо 

внесення змін до КК – див. додаток Д. До таких змін можливе формулювання 

правозастосовного орієнтиру наступного змісту: «Якщо під час вчинення злочину 

суб’єкт помилково вважає наявною обставину, що пом’якшує покарання, така 

помилка може бути визнана пом’якшуючою обставиною на підставі частини 2 статті 

66 або врахована як показник ступеню тяжкості вчиненого злочину відповідно до 

пункту 3 частини першої статті 65 КК». 

Узагальнюючи викладене вище, можна сформулювати наступні висновки. 

1. Не зважаючи на відсутність вказівки в кримінальному законі на завідомість 

щодо спеціальних ознак потерпілої особи (зокрема, віку), якщо такі ознаки 

передбачені в межах відповідного складу умисного злочину, негативна фактична 

помилка щодо них – як вибачлива, так і невибачлива – має усувати їх ставлення у 

вину. 
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Диференціація правових наслідків фактичної помилки щодо ознак потерпілої 

особи передусім залежить від «місця» обставини, щодо якої виникає помилка, в 

конструкції складу злочину. Якщо спеціальна ознака потерпілої особи є 

кваліфікуючою ознакою – помилка виключає її врахування як такої, якщо 

спеціальна ознака є конститутивною ознакою єдиного складу злочину певного виду 

чи основного його складу  – виключається кримінальна відповідальність особи. 

2. Позитивна фактична помилка щодо спеціальної ознаки потерпілої особи –  

стану вагітності жінки – під час її умисного вбивства може впливати на 

кваліфікацію злочину, якщо таке вбивство уявно вагітної жінки вчиняється за 

відсутності інших кваліфікуючих ознак. В даному разі вплив на кваліфікацію 

полягає в обумовленні відповідальності за замах на умисне вбивство особи, яка 

завідомо для винного перебувала у стані вагітності. Цей підхід «поєднує» в собі 

суб’єктивну спрямованість суб’єкта на заподіяння смерті вагітній жінці, а також 

об’єктивну відсутність ознаки «жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані 

вагітності» та ґрунтується на загальнотеоретичному правилі кримінально-правової 

кваліфікації.  

Якщо умисне вбивство уявно вагітної жінки вчинялося за наявності інших  

кваліфікуючих ознак, передбачених ч.  2 ст. 115 КК, фактична помилка не впливає 

на кваліфікацію скоєного, адже в діях суб’єкта вбачається закінчений злочин, 

передбачений ч. 2 ст. 115 КК, і без врахування фактичної помилки. При цьому 

кваліфікуюча ознака умисного вбивства – «жінки, яка завідомо для винного 

перебувала у стані вагітності», суб’єкту ставитись у вину не повинна, а фактична 

помилка щодо стану вагітності потерпілої має бути врахована при призначенні 

покарання чи обранні іншого заходу кримінально-правового характеру. 

3. В так званих ситуаціях doli generalis наявні два діяння і психічне ставлення 

до кожного з них є різнорідним. При вчиненні першого діяння особа усвідомлює 

суспільно небезпечний характер діяння, передбачає його суспільно небезпечні 

наслідки і бажає їх настання, однак реально такі наслідки не настають, що 

обґрунтовує відповідальність за замах на цей злочин. При вчиненні другого діяння 

відсутнє усвідомлення суспільного небезпечного характеру діяння і передбачення 
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суспільно небезпечних наслідків, а тому і про умисел, вести мову не доводиться. У 

зв’язку із зазначеним, такі ситуації за загальним правилом потребують їх 

кваліфікації за сукупністю злочинів – як замах на злочин, який суб’єкт мав намір 

вчинити, і необережне спричинення шкоди. 

В ситуаціях, що вивчаються, вчинення обох діянь «супроводжує» фактична 

помилка. Під час вчинення першого діяння має місце позитивна фактична помилка 

щодо розвитку причинового зв’язку, яка «тягне» за собою фактичну помилку щодо 

суспільно небезпечних наслідків. Під час вчинення другого діяння виникає така ж 

негативна фактична помилка. 

4. Якщо під час вчинення злочину суб’єкт помилково вважає, що особа, спільно 

з якою він вчиняє злочин, досягла віку кримінальної відповідальності, а склад 

вчиненого злочину містить кваліфікуючу ознаку «групою осіб» чи «за попередньою 

змовою групою осіб» та за відсутності в діянні особи інших ознак цього ж чи більш 

тяжкого злочину, суб’єкт може підлягати відповідальності за закінчений замах на 

злочин з інкримінуванням ознак, що характеризують співучасть. За наявності в 

діянні особи інших ознак цього ж чи більш тяжкого злочину його діяння  

кваліфікується як закінчений злочин, однак ознаки, що характеризують співучасть, у 

вину не ставляться. 

5. Для ситуації, коли суб’єкт, замовляючи умисне вбивство, лише помилково 

вважає, що потенційний виконавець погодився реалізувати замовлення, а останній 

звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою, прийнятними 

варіантами кримінально-правової оцінки ситуації, що  розглядається, можуть бути 

ті, які реалізують у ФК конструкції  «готування до злочину» та «замах на співучасть 

у злочині».  Перший є традиційним, відповідає загальним положенням ч. 1 ст.14 КК 

щодо готування до злочину, але вочевидь не повністю враховує особливості змісту 

фактичної помилки «замовника». Другий найбільш точно відображає зміст 

досліджуваної ситуації, але не відповідає буквальному змісту ст.ст. 13, 15 КК.  

6. Негативна фактична помилка (як вибачлива, так і невибачлива) щодо 

обтяжуючої обставини виключає її врахування на підставі ч. 1 ст. 67 КК. Цей 

висновок базується на неможливості поширювального тлумачення перелічених в КК 
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обтяжуючих обставин. Не виключене врахування такої помилки відповідно до п. 3 

ч. 3 ст. 65 КК як показника ступеню тяжкості вчиненого злочину. 

7. Позитивна фактична помилка щодо пом’якшуючої обставини може 

враховуватись як власне пом’якшуюча обставина на підставі ч. 2 ст. 66 КК або як 

показник ступеню тяжкості вчиненого злочину на підставі п. 3 ч. 3 ст. 65 КК. 
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Висновки до розділу 3 

Узагальнення судової практики на предмет врахування фактичної помилки при 

застосуванні закону про кримінальну відповідальність вказує на такі загальні 

тенденції врахування фактичної помилки в правозастосовній практиці України. 

1. Найбільш поширеними різновидами фактичної помилки є фактичні помилки 

щодо характеру діяння, щодо особи потерпілого (його ознак), суспільно 

небезпечних наслідків, способу злочину, предмету злочину та причинового зв’язку. 

2. На практиці фактична помилка в абсолютній більшості випадків 

враховується при кримінально-правовій кваліфікації. Поширеними варіантами 

впливу помилки (за нашими даними) є обумовлення: а) ненастання кримінальної 

відповідальності, б) відповідальності з урахуванням положень про стадії злочину, в) 

неінкримінування кваліфікуючих ознак, г) відповідальності за інший злочин, ніж 

той, ознаки якого об’єктивно вбачалися, ґ) виключення умислу.  

3. Вкрай рідко фактична помилка враховується при призначенні покарання і 

зумовлює неінкримінування обтяжуючих обставин або враховується як 

пом’якшуюча обставина. Правозастосовна практика щодо врахування фактичної 

помилки при обранні інших заходів кримінально-правового характеру взагалі 

відсутня. 

4. У більшості ситуацій правильно враховуються «непроблемні» фактичні 

помилки, щодо яких є узагальнені правозастосовні орієнтири. Фактичні помилки, 

врахування яких є проблемним і щодо яких відсутні такі орієнтири, часто 

оминаються.  

Дослідження особливостей врахування фактичної помилки щодо окремих 

«проблемних» кримінально-правових ситуацій свідчить про наступне. 

1. Негативна фактична помилка щодо спеціальних ознак потерпілої особи має 

усувати їх ставлення у вину, що може мати різні наслідки – виключати 

інкримінування кваліфікуючої ознаки,  усувати злочинність діяння в цілому тощо. 

2. Позитивна фактична помилка щодо стану вагітності жінки під час її 

умисного вбивства може впливати на кваліфікацію злочину з урахування положень 

про стадії злочину, якщо таке вбивство уявно вагітної жінки вчиняється за 
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відсутності інших кваліфікуючих ознак. За наявності інших ознак, передбачених ч. 2 

ст. 115 КК, помилка не впливає на кваліфікацію, однак має бути врахована при 

обранні заходу кримінально-правового характеру. 

3. В так званих ситуаціях doli generalis наявні два діяння і психічне ставлення 

до кожного з них є різнорідним, що обумовлює необхідність окремої їх 

кримінально-правової оцінки. В цих ситуаціях вчинення кожного з діянь 

супроводжує «своя» фактична помилка.  

4. Якщо під час вчинення злочину суб’єкт помилково вважає, що особа, спільно 

з якою він вчиняє злочин, досягла віку кримінальної відповідальності, а склад 

вчиненого містить кваліфікуючу ознаку «групою осіб» чи «за попередньою змовою 

групою осіб» він може підлягати відповідальності за закінчений замах на злочин з 

інкримінуванням ознак, що характеризують співучасть, за умови відсутності в його 

діянні інших «рівноцінних» чи більш «тяжких» кваліфікуючих ознак. За наявності 

таких ознак діяння суб’єкта має кваліфікуватися як закінчений злочин, однак 

ознаки, що характеризують співучасть, у вину не ставляться.  

5. Для ситуації, коли суб’єкт, замовляючи умисне вбивство, лише помилково 

вважає, що потенційний виконавець погодився реалізувати замовлення, а останній 

звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою, прийнятними 

варіантами кримінально-правової оцінки ситуації, що  розглядається, можуть бути 

ті, які реалізують у ФК конструкції  «готування до злочину» та «замах на співучасть 

у злочині».   

6. Негативна фактична помилка (як вибачлива, так і невибачлива) щодо 

обтяжуючих обставин виключає їх врахування на підставі ч. 1 ст. 67 КК. Не 

виключене врахування такої помилки  відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 65 КК як показника 

ступеню тяжкості вчиненого злочину. 

7. Позитивна фактична помилка щодо пом’якшуючої обставини може 

враховуватись як власне пом’якшуюча обставина на підставі ч. 2 ст. 66 КК або як 

показник ступеню тяжкості вчиненого злочину на підставі п. 3 ч. 3 ст. 65 КК. 
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ВИСНОВКИ 

 

В процесі дослідження теоретичних, нормативних та правозастосовних 

проблем фактичної помилки у кримінальному праві було уточнено деякі теоретичні 

положення, сформульовано висновки та внесено пропозиції, що мають певне 

наукове та практичне значення. Серед них найбільш значущими, на думку 

дисертанта, є такі. 

1. Фактична помилка у кримінальному праві має характеристики, що 

обумовлені філологічними, логічними, філософськими, загальноправовими та 

галузевими її аспектами. Основними з цих характеристик є: 

1) «родовим» поняттям фактичної помилки є «неправильна оцінка»; 

2) фактична помилка існує як відносно самостійне кримінально-правове явище 

лише у разі вчинення діяння, яким заподіюється шкода об’єкту кримінально-

правової охорони; 

3) неправильна оцінка – як результат або як процес і результат – є компонентом 

суб’єктивної сторони діяння, тому вона не може виникнути після його вчинення; 

4) зміст предмету фактичної помилки становлять обставини, що мають 

кримінально-правове значення у його широкому розумінні; обсяг її предмету 

можуть складати як обставини, що кореспондують з ознаками складу злочину, так і 

обставини, що знаходяться за його межами. 

Врахування названих вище характеристик – перш за все в частині їх 

співвідношення («взаємодії») – дозволяє визначити фактичну помилку в 

кримінальному праві як неправильну оцінку особою під час вчинення діяння, яким 

завдається шкода об’єкту кримінально-правової охорони, фактичної обставини 

об’єктивного характеру, що має кримінально-правове значення. 

2. Фактична помилка пов’язана з деякими іншими кримінально-правовими 

явищами. Зокрема, така помилка може «входити» до змісту вини (як умисної, так і 

необережної її форм), а може виключати її (при казусі). Таким чином, фактична 

помилка і вина знаходяться у відношенні «часткового перетинання». Так само 

співвідносяться фактична помилка і казус, а також фактична помилка і склад 
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злочину. 

3. До найбільш значущих критеріїв систематизації фактичних помилок можна 

віднести: 1) причини та умови виникнення помилки, за якими виділяються 

вибачливі/сумлінні та невибачливі/несумлінні помилки; 2) зміст неправильної 

оцінки, за яким виокремлюються позитивні та негативні помилки; 3) характер 

впливу на злочинність діяння; тут вирізняються дві групи фактичних помилок – ті, 

що усувають злочинність діяння, та ті, що її не усувають.  

Виокремлені за цими критеріями характеристики фактичної помилки можуть 

взаємодіяти між собою, обумовлюючи відповідне її (помилки) кримінально-правове 

значення. 

4. В кримінальному праві іноземних держав фактична помилка регламентується 

як загальними, так і спеціальними нормами. При цьому можна відмітити такі 

основні тенденції: 

1) переважно регламентуються фактичні помилки, що впливають на 

кримінально-правову кваліфікацію, а саме: виключають кримінальну 

відповідальність взагалі або, виключаючи умисел, обумовлюють у певних випадах 

відповідальність за злочин, вчинений через необережність; обумовлюють 

неінкримінування кваліфікуючої ознаки чи інкримінування злочину іншого виду;  

2) в окремих випадках передбачається вплив фактичної помилки на обрання 

заходів кримінально-правового характеру; 

3) в багатьох джерелах розрізняються вибачливі та невибачливі фактичні 

помилки, а також диференціюється їх вплив на оцінку діяння особи; достатньо рідко 

виділяються позитивні та негативні фактичні помилки; 

4) зміст більшості положень щодо фактичної помилки ґрунтується на  принципі 

суб’єктивного інкримінування. 

5. В КК України регламентація фактичної помилки здійснюється деякими 

загальними положеннями (ст.ст. 15, 24, 25), а також окремими спеціальними 

нормами (ст. 37, ч. 5 ст. 41). Така регламентація не відзначається повнотою і 

системністю. Конкретними її вадами, зокрема, є: відсутність загальної норми щодо 

фактичної помилки, хоча б орієнтовного переліку її можливих правових наслідків, 
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фрагментарність окремих положень розділу  VІІІ Загальної частини КК тощо.  

6. Оптимальна модель регламентації фактичної помилки в КК України має 

передбачати:  1) загальні положення щодо фактичної помилки; 2) конкретні 

положення щодо фактичної помилки, які стосуються окремих ситуацій; 3) 

узгодження різних нормативних положень щодо фактичної помилки між собою. Для 

реалізації цієї моделі запропоновано такі зміни до КК: 

1) Змінити назву розділу V Загальної частини «Вина та її форми», виклавши її в 

редакції «Вина, казус, помилка». 

2) Доповнити  Кодекс статтями 25
1
, 25

2
, 30

1
, 43

1
 такого змісту: 

 «Стаття 25
1
. Фактична помилка 

1. Фактичною помилкою є неправильна оцінка особою під час вчинення діяння, 

яким заподіюється шкода фізичній, юридичній особі, суспільству або державі, 

фактичної обставини, що має кримінально-правове значення.  

2. Питання про кримінальну відповідальність особи, яка вчинила діяння за 

наявності фактичної помилки, вирішується відповідно до положень, передбачених 

статтею 25
2
 та іншими статтями цього Кодексу. У разі, якщо іншими статтями 

цього Кодексу передбачені спеціальні положення щодо фактичної помилки, 

застосовуються такі положення. 

 Стаття 25
2
. Правові наслідки фактичної помилки 

1. У випадках, передбачених цим Кодексом, фактична помилка може 

виключати кримінальну відповідальність, а також враховуватись при кваліфікації 

злочинів та при обранні заходів кримінально-правового характеру. 

2. Фактична помилка щодо наявності обставини, з якою цей Кодекс пов’язує 

сприятливі  для особи кримінально-правові наслідки, тягне їх настання відповідно 

до положень, передбачених цим Кодексом. 

3. Фактична помилка щодо наявності обставини, з якою цей Кодекс пов’язує 

несприятливі для особи кримінально-правові наслідки, може потягти їх настання 

лише у випадках, передбачених цим Кодексом. 

4. Фактична помилка щодо відсутності обставини, з якою цей Кодекс пов’язує 

несприятливі для особи кримінально-правові наслідки, виключає їх настання, якщо 
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особа не повинна була або не могла усвідомлювати наявності такої обставини.  

5. Фактична помилка щодо відсутності обставини, з якою цей Кодекс пов’язує 

несприятливі для особи кримінально-правові наслідки, якщо особа повинна була і 

могла усвідомлювати наявність такої обставини, може потягти їх настання лише 

у випадках, передбачених цим Кодексом. 

Стаття 30
1
. Фактична помилка щодо обставин, які стосуються 

співучасті у злочині 

1. Фактична помилка щодо відсутності обставини, з якою цей Кодекс пов’язує 

вчинення злочину у співучасті, виключає ставлення в вину особі цієї обставини. 

2. Фактична помилка щодо наявності обставини, з якою цей Кодекс пов’язує 

вчинення злочину у співучасті, може бути підставою для ставлення в вину цієї 

обставини лише у разі, якщо така помилка обумовила визнання скоєного особою 

злочину незакінченим. 

Стаття 43
1
. Фактична помилка щодо наявності обставини, що виключає 

злочинність діяння 

1. Якщо внаслідок фактичної помилки щодо наявності обставини, що виключає 

злочинність діяння, особа не усвідомлювала і не повинна була або не могла 

усвідомлювати помилковості свого припущення, її діяння оцінюється за правилами, 

передбаченими статтями 36, 38-43 цього Кодексу. 

2. Якщо особа не усвідомлювала, але повинна була і могла усвідомлювати 

відсутність обставини, що виключає злочинність діяння, то у випадках, 

передбачених цим Кодексом, вона може нести відповідальність за необережне 

спричинення шкоди».  

3) Статтю 37 виключити. 

4) Доповнити статтю 66 частиною четвертою такого змісту: «Фактична 

помилка щодо наявності обставини, передбаченої частиною першою цієї статті, 

враховується при призначенні покарання так само, як і відповідна пом’якшуюча 

обставина, що мала місце реально». 

5) Доповнити статтю 67 частиною п’ятою такого змісту: «Фактична помилка 

щодо наявності або відсутності обставини, передбаченої частиною першою цієї 
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статті, виключає її врахування як такої, що обтяжує покарання. Така помилка 

може бути врахована відповідно до пункту 3 частини третьої статті 65 цього 

Кодексу як показник ступеню тяжкості вчиненого злочину». 

7. До загальних тенденцій врахування фактичної помилки в правозастосовній 

практиці України можна віднести такі: 

1) психічне ставлення особи до обставин об’єктивного характеру, що не 

виключає фактичну помилку, досить часто належним чином правозастосувачами не 

з’ясовується;  

2) словосполучення «фактична помилка» у процесуальних документах 

зустрічається вкрай рідко, частіше на допущення фактичної помилки вказують 

формулювання –  «не усвідомлював», «не знав, що…», «думав, що…», «вважав, 

що…», «був переконаний що…», «будучи впевненим у тому, що…» тощо; 

3) найбільш поширеними різновидами фактичної помилки є фактичні помилки 

щодо характеру діяння, щодо особи потерпілого (його ознак), суспільно 

небезпечних наслідків, способу вчинення злочину, предмету злочину та 

причинового зв’язку; 

4) переважно правильно враховуються фактичні помилки, щодо яких є 

узагальнені правозастосовні орієнтири; за відсутності таких орієнтирів практика 

вирішення ситуацій, що включають фактичну помилку є суперечливою.  

Найбільш оптимальний спосіб вирішення проблем врахування фактичної 

помилки у вітчизняній  правозастосовній практиці передбачає вдосконалення її 

регламентації на законодавчому рівні у вигляді внесення відповідних змін до КК. За 

відсутності нормативних орієнтирів бажано сформулювати узагальнені 

правозастосовні орієнтири щодо найбільш поширених і проблемних ситуацій, що 

включають фактичну помилку, прийняти окрему постанову Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 

присвячену фактичній помилці, або включити такі орієнтири в постанови по 

окремим категоріям справ. 
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ДОДАТОК Г 

 

 Схема 1. 

Фактичні помилки  (далі – ФП) 

у кримінальному праві 

За причинами виникнення ФП 

За змістом неправильної оцінки 

Вибачливі (сумлінні) Невибачливі 

(несумлінні) 

Позитивні 

(неправильна оцінка 

стосується наявності 

фактичної обставини, 

яка реально відсутня)  

Негативні 

(неправильна оцінка 

стосується 

відсутності фактичної 

обставини, яка 

реально наявна) 

За наявністю впливу на 

злочинність діяння 

ФП, що не усувають 

злочинність діяння (див. 

схему 2, 3) 

ФП, що усувають 

злочинність діяння (див. 

схему 4) 
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Схема 2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ФП, що не усувають 

злочинність діяння 

За співвідношенням 

обставин, яких стосується 

ФП, з окремим 

компонентом ЮСЗ 

ФП, що кореспондують з 

відповідними 

компонентами ЮСЗ 

ФП, які виходять за 

межі ЮСЗ 

ФП, що 

кореспондують 

з об’єктом 

злочину  

Особливі ситуації 

ФП, що 

кореспондують з 

об’єктивною 

стороною ЮСЗ 

ФП, що 

кореспондують 

з суб’єктивною 

стороною ЮСЗ 

 

 

ФП, що стосуються 

обставин, які 

враховуються  

при вирішенні питання 

про звільнення від КВ  

 

ФП, що стосуються 

обставин, які враховуються  

при вирішенні питання про 

звільнення від покарання 

та його відбування  

 

 

ФП, що стосуються 

обставин, які 

враховуються при 

призначенні покарання   

 

 

 

 

 

 

 

ФП, що 

кореспондують 

з суб’єктом 

злочину  

ФП, що стосуються 

обтяжуючих 

обставин 

 

ФП, що стосуються 

пом’якшуючих 

обставин 

 
ФП, що стосуються 

показників ступеню 

тяжкості злочину 

ФП, що стосуються 

обставин, які 

враховуються при 

обранні заходів 

кримінально-

правового характеру 

щодо ЮО 

ФП, що 

враховуються при 

застосуванні 

примусових 

заходів виховного 

характеру 
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Схема 3.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

За кримінально-правовими 

наслідками 

ФП, що впливають 

на кримінально-

правову 

кваліфікацію 

ФП, що 

враховуються 

при призначенні 

покарання  

 

ФП, що впливають на 

кримінально-правову 

оцінку діяння з 

урахуванням стадій 

злочину 

ФП, що обумовлюють 
кримінально-правову 

оцінку діяння як злочину 
певного виду 

ФП, що 

виключають 

інкримінування 

кваліфікуючої 

ознаки 

 

ФП, що 

виключають 

умисел, 

обумовлюючи 

відповідальність 

за необережне 

спричинення 

шкоди 

 

ФП, що 

впливають на 

обрання заходів 

кримінально-

правового впливу 

 

 

як показники 

ступеню тяжкості  

злочину 

як 

пом’якшуючі 

обставини 

ФП, що 

враховуються при 

вирішенні питання 

про звільнення від 

КВ 

 ФП, що враховуються при 

вирішенні питання про 

звільнення від покарання 

та його відбування 

 

ФП, що не усувають 

злочинність діяння 

ФП, що 

враховуються при 

обрані заходів 

кримінально-

правового 

характеру щодо ЮО 

ФП, що враховуються 

при застосуванні 

примусових  заходів 

виховного характеру  

 



241 
 

 

Схема 4. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФП, що усувають злочинність 

діяння 

За підставою усунення 

злочинності діяння 

ФП, що виключають вину 

(наприклад, при казусі); в 

даному разі ФП здатна 

самостійно зумовлювати 

наявність підстави ненастання 

КВ 

 

 

ФП, що усувають кримінальну 

протиправність; тут ФП може 

обумовлювати наявність підстави 

ненастання КВ через її взаємодію 

з іншими «чинниками» 
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12

 Якщо не зазначено інше, переклад тексту статей кримінального закону з іноземних мов мій – А.А. 
13

 Тут і надалі вказується дата набрання чинності відповідним кримінальним законом; Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки 2000р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242908&subID=100104131, 100104133,100104142,100104639,100104658; 
14 Кримінальний кодекс Республіки Білорусь 1999р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900275  

ДОДАТОК Ґ  

ДЕРЖАВИ СНД 

 

Назва 

іноземної  

держави 

 

 

 

Назва 

джерела 

 

Наявність положень щодо 

фактичної помилки (далі по 

тексту – ФП) / Конкретний 

зміст
12

 

Місце 

положень в 

системі 

відповідних 

джерел 

Узагальнений 

зміст щодо ФП 

Окремі теоретичні 

х-ки ситуацій, що  

передбачають ФП 

Власна оцінка переваг 

і недоліків 

відповідних поло-

жень, повноти та 

системності регла-

ментації ФП в цілому 

Азербай-

джанська 

Респуб-

ліка 

КК від 01. 

09.2000р.
13

 

 - - - - - 

Респуб-

ліка Біло-

русь 

КК від 09. 

07.1999р.
14

 

Ст.37 Помилка в наявності 

обставин, що виключають 

злочинність діяння 

1. Якщо особа внаслідок 

помилки вважала, що 

знаходиться в стані необхідної 

оборони чи крайньої 

необхідності або здійснює 

затримання особи, що вчинила 

злочин, але  за обставинами 

справи не повинна була чи не 

могла усвідомлювати відсутність 

обставин, що виключають 

злочинність діяння, її діяння 

оцінюються відповідно за 

правилами статей 34, 35 і 36 

Загальна 

Частина, глава 

6 «Обставини, 

що виклю-

чають зло-

чинність 

діяння», ст.37. 

 

Передбачені по-

ложення, щодо ФП 

в наявності 

окремих обста-

вин, що виклю-

чають злочин-

ність діяння (не- 

обхідної оборо-ни, 

крайньої 

необхідності, за-

тримання особи, 

що вчинила зло-

чин). 

 

1.1. Ситуації, що містять 

позитивну вибачливу ФП 

щодо окремих обставин, 

що виключають 

злочинність діяння, за 

своїми наслідками 

прирівнюється  до 

ситуацій, коли такі 

обставини мають місце 

реально. Отже, вибачлива 

фактична помилка щодо 

таких обставин може 

обумовлювати 1) 

відсутність злочину 

1. Переваги: 

а) ФП щодо наявності 

обставин, що 

виключають 

злочинність діяння, 

виокремлена в само-

стійну підставу, що 

виключає кримі-

нальну відповідаль-

ність (далі по тексту – 

КВ); 

б) регламентовано ФП 

щодо наявності не 

однієї, а щодо кількох 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242908&subID=100104131,%20100104133,100104142,100104639,100104658
http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900275
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цього Кодексу.  

2. Якщо в обстановці, що 

склалася, особа повинна була і 

могла передбачити відсутність 

обставин, що виключають 

злочинність діяння, вона підлягає 

відповідальності за заподіяння 

шкоди через необережність. 

Ст.34. Необхідна оборона. 

1. Кожен громадянин має право 

на захист від суспільно 

небезпечного посягання. Це 

право належить особі незалежно 

від можливості уникнути 

посягання чи звернутися за 

допомогою до інших осіб чи 

органів влади. 

2. Не є злочином діяння, вчинене 

в стані необхідної оборони, тобто 

під час захисту життя, здоров’я, 

прав особи, яка захищається або 

іншої особи, інтересів 

суспільства чи держави від 

суспільно небезпечного 

посягання шляхом заподіяння 

особі, що посягає, шкоди, якщо 

при цьому не було перевищено 

меж необхідної оборони. 

3. Перевищенням меж необхідної 

оборони визнається явна для 

особи, що обороняється, 

невідповідність захисту 

характеру і небезпеці посягання, 

коли особі, що посягає, без 

необхідності умисно 

заподіюється смерть чи тяжке 

тілесне ушкодження. 

 взагалі, 2) 

відповідальність за 

перевищення меж 

необхідної оборони (ч.3 

ст.34) або перевищення 

меж під час затримання 

особи, що вчинила злочин 

(ч.2 ст.35). 

1.2. Невибачлива ФП 

щодо таких обставин 

усуває умисну форму 

вини. 

 

обставин, що 

виключають 

злочинність діяння; 

в) диференційовано 

вибачливу і 

невибачливу ФП, а 

також їх вплив на 

оцінку діяння. 

Недоліки: 

а) дана норма 

стосується не усіх 

обставин, що 

виключають 

злочинність діяння (не 

поширюється на 

обґрунтований ризик, 

виконання наказу чи 

розпорядження, хоча, 

як уявляється, ФП 

може стосуватись і 

цих обставин теж); 

б) відсутнє положення 

щодо негативної ФП в 

таких обставинах; 

в) не дається жодного 

орієнтиру щодо 

вирішення ситуацій, 

коли ФП, наприклад, 

при необхідній 

обороні, стосується 

відповідності захисту 

характеру і небезпеці 
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Ст.35 Заподіяння шкоди під час 

затримання особи, що вчинила 

злочин 

1. Не є злочином заподіяння 

шкоди особі, яка вчинила злочин, 

під час її затримання для 

передачі органам влади і 

перешкоджання можливості 

вчинення нею нових злочинів, 

коли вона намагається чи може 

сховатися від слідства і суду, 

якщо іншими засобами 

затримати таку особу не 

виявляється можливим і при 

цьому не було допущено 

перевищення необхідних для 

цього меж.  

2. Перевищенням меж, 

необхідних для затримання 

особи, що вчинила злочин, 

визнається їх явна 

невідповідність характеру і 

ступеню суспільної небезпеки 

вчиненого особою, що 

затримується, і обставинам 

затримання, коли особі без 

необхідності заподіюється явно 

надмірна, не зумовлена 

обстановкою, шкода. Таке 

перевищення тягне за собою 

кримінальну відповідальність 

лише у випадках умисного 

заподіяння смерті або тяжкого чи 

менш тяжкого тілесного 

ушкодження. 

3. Право на затримання особи, 

що вчинила злочинне діяння, 

посягання. 

Оцінка норм щодо ФП 

в цілому 

Така регламентація 

ФП видається 

неповною. 

Загальний висновок  

Окремі положення 

щодо ФП можуть бути 

використані при 

внесенні відповідних 

змін до КК України 



246 
 

                                                           
15

 Кримінальний кодекс Республіки Вірменія 2003р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241378&subID=100095305,100095318,100095894,100096132,100096163  
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 Кримінальний кодекс Республіки Казахстан 2014р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lmc.kz/component/k2/item/1861-уголовный-кодекс-республики-казахстан.html  

поряд зі спеціально 

уповноваженими особами, мають 

також потерпілі та інші 

громадяни. 

Ст. 36. Крайня необхідність 

1. Не є злочином діяння, вчинене 

в стані крайньої необхідності, 

тобто для запобігання чи 

усунення небезпеки, що 

безпосередньо загрожує особі, 

правам чи законним інтересам 

даної особи чи інших осіб, 

інтересам суспільства чи 

держави, якщо така небезпека за 

даних обставин не могла бути 

усунена іншими засобами і якщо 

заподіяна шкода є менш 

значною, ніж відвернена. 

2. Стан крайньої необхідності 

визнається також у випадку, коли 

діяння, вчинене з метою 

запобігти небезпеки, не досягли 

своєї цілі і шкода настала, не 

зважаючи на зусилля особи, яка 

добросовісно розраховувала на 

його відвернення. 

 

Респуб-

ліка 

Вірменія 

КК від 18. 

04.2003р.
15

 

- - - - - 

Респуб-

ліка Ка-

захстан 

КК від 03. 

07.2014р.
16

 

- - - - - 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241378&subID=100095305,100095318,100095894,100096132,100096163
http://lmc.kz/component/k2/item/1861-уголовный-кодекс-республики-казахстан.html
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 Кримінальний кодекс Киргизької Республіки 1997р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://online.adviser.kg/Document/?doc_id=30222833  
18

 Кримінальний кодекс Республіки Молдова 2002р.// [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lex.justice.md/ru/331268/ 
19 Кримінальний кодекс Російської Федерації 1996р.// [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.consultant.ru/popular/ukrf/  
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 Кримінальний кодекс Республіки Таджикистан 1998р.// [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=237375#LinkTarget_10350  
21

 Кримінальний кодекс Республіки Узбекистан 1994р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=111457  
22

 Така назва групи держав вживається у працях С.С. Яценка; див., наприклад, Яценко С.С. Кримінальний кодекс має відповідати Основному закону держави – Конституції / С.С. Яценко // Вісник Асоціації 

кримінального права України. – 2013. – № 1 (1). – С.79. 
23

 Кримінальний кодекс Грузії 2000р.// [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241370   

Киргизь-

ська 

Респуб-

ліка 

КК від 

1.10.1997р.
17

 

- - - - - 

Республік

а Мол-

дова 

КК від  18. 

04.2002р.
18

 

- - - - - 

Російська 

Федера-

ція 

КК від 13. 

06.1996р.
19

 

- - - - - 

Республік

а Тад-

жикистан 

КК від 

1.09.1998р.
20

 

-  - - - 

Республік

а Узбе-

кистан 

 

КК від 22. 

09.1994р.
21

 

- 

 

 

 

- - - - 

ОКРЕМІ ДЕРЖАВИ СХІДНОЇ ГІЛКИ КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРАВА
22

  

Респуб-

ліка 

Грузія + 

 

 

КК від 01. 

06.2000р.
23

 

 

Стаття 36 Помилка 

1. Особа, якій невідомо, що 

вчинюване нею діяння є 

забороненим, не карається тільки 

у випадку, коли помилка є 

вибачливою. 

2. Помилка є вибачливою, якщо 

особі в ситуації, що склалася, не 

було і не могло бути відомо, що 

Загальна 

частина, розділ 

2, глава 8 

«Обставини, 

що виклю-

чають проти-

правність 

діяння» (ст.28-

Відсутні конкретні 

положення щодо 

ФП. 

 

Зі змісту статті випливає, 

що законодавець 

регламентує лише 

юридичну помилку. 

Щодо ФП, то конкретних 

положень КК не містить. 

Існують загальні 

положення, передбачені 

Відсутність 

конкретних положень 

щодо ФП виключають 

можливість їх 

детального аналізу. 

http://online.adviser.kg/Document/?doc_id=30222833
http://lex.justice.md/ru/331268/
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/
http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=237375#LinkTarget_10350
http://www.lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=111457
http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241370
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вона вчиняла заборонене діяння. 

3. Коли помилка не є 

вибачливою, особа може бути 

притягнута до відповідаль-ності 

тільки за необережність, якщо 

вчинення такого діяння з 

необережності карається за цим 

Кодексом. 

Стаття 32. Звільнення від 

кримінальної відповідальності за 

інших правомірних діяннях 

Не є протиправними діяння 

особи, що вчинила передбачене 

даним Кодексом діяння за 

наявності інших обставин, які 

хоча в цьому кодексі прямо не 

згадуються, але цілком 

задовольняють умови 

правомірності цього діяння 

Стаття 38. Звільнення від 

кримінальної відповідальності за 

інших невинних діяннях 

Не є  винними діяння особи, 

що вчинила передбачене даним 

Кодексом діяння за наявності 

інших обставин, які хоча в цьому 

кодексі прямо не згадуються, але 

цілком задовольняють умови 

невинуватості цього діяння. 

32); глава 9 

«Обставини, 

що 

виключають і 

пом’якшують 

вину» 

(ст.33-38). 

 

 

 

 

статтями 32 і 38 КК, які, 

на нашу думку, можуть 

включати і ФП.  

Литов-

ська Рес-

публіка 

КК від 26. 

09.2000р.
24

 

- - - - - 

Латвій- Кр. закон - - - - - 

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243877
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 Пенітенціарний кодекс Естонської Республіки  2001р.// [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://estonia.news-city.info/docs/sistemsw/dok_iegdab/  
27

 В цьому та інших випадках використання абревіатурного скорочення «ЮСЗ» є дещо умовним і позначає юридичну конструкцію відповідного кримінально караного діяння. 

ська Рес-

публіка 

від 8.07. 

1998р.
25

 

Етонська 

Рес-

публіка 

ПК від 06. 

06.2001р.
26

 

 

Стаття 17. Незнання 

обставини, що відповідає складу 

винного діяння 

1. Особа, яка під час вчинення 

діяння не знала про обставину, 

що відповідає складу винного 

діяння, не вважається такою, що 

вчинила діяння умисно. В такому 

разі особа несе у передбачених 

законом випадках 

відповідальність за винне діяння, 

вчинене з необережності.  

2. Особа, яка під час вчинення 

діяння помилково вважала за 

наявну обставину, що відповідає 

складу винного діяння, і 

передбачає більш м’яке 

покарання, несе відповідальність 

за умисне винне діяння, на 

вчинення якого був спрямований 

її умисел. 

Стаття 31. Помилка щодо 

обставини, що виключає 

протиправність 

1. Умисне діяння не визнається 

протиправним, якщо особа під 

час вчинення діяння помилково 

уявляє собі обставину, що може 

усунути протиправність діяння. 

У такому випадку особа у 

передбачених законом випадках 

Загальна 

частина, глава 

2 «Винне 

діяння», розділ 

1 «Склад 

винного 

діяння» 

(ст.17). 

Розділ 2 

«Виключення 

протиправ-

ності» (ст.31). 

Передбачені за-

гальні положення 

щодо негативної   

та позитивної ФП 

в обставинах, що 

кореспондують з 

відповідними 

компонентами 

ЮСЗ
27

, а також в 

обставинах, що 

виключають 

«протиправність 

діяння». 

 

1. Негативна ФП щодо 

обставини, яка 

кореспондує з 

відповідним компонентом 

ЮСЗ, виключає умисел. 

Таким чином, в одних 

випадках така помилка 

«трансформує» діяння в 

необережне, а в інших 

(якщо помилка є 

вибачливою, що 

виключає обидві форми 

вини, або таке 

необережне діяння не є 

кримінально караним) – 

усуває КВ в цілому.  

ФП щодо обставини, яка 

відповідає більш 

«м’якому» злочину 

зумовлює КВ за інший, 

ніж той, що об’єктивно 

має місце, злочин. 

2. Позитивна ФП щодо 

обставини, що виключає 

«протиправність» може 

усувати КВ або 

зумовлювати КВ за 

Переваги: 

а) ФП присвячені 

окремі статті;  

б)  регламентовано 

значну частину 

ситуацій, що містять 

ФП; 

в) правові наслідки 

ФП відображають 

пріоритет 

суб’єктивного 

інкримінування; 

г) враховано 

можливість впливу 

ФП на призначення 

покарання. 

Недоліки:  

а) в ч.2 ст.17 

передбачено лише 

позитивну ФП щодо 

обставини, що 

відповідає складу 

більш м’якого 

злочину, однак для 

повноти регламентації 

уявляється 

необхідним відразу 

http://www.alex-lawyer.lv/kua1.htm
http://estonia.news-city.info/docs/sistemsw/dok_iegdab/
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несе відповідальність за винне 

діяння, вчинене з необережності. 

2. Особа, яка під час вчинення 

діяння не знає про обставину, що 

об’єктивно виключає 

протиправність її діяння, несе 

відповідальність за замах на 

винне діяння. В такому разі суд 

може застосувати положення 

ст.60 даного Кодексу (ст.60 

регулює питання пом’якшення 

покарання). 

необережний злочин. 

Негативна ФП щодо такої 

обставини має своїм 

наслідком замах на винне 

діяння, однак суд може 

пом’якшити покарання. 

 

 

передбачити і 

ситуацію, коли ФП 

стосується обставини, 

що відповідає складу 

більш тяжкого 

злочину; 

б) правовий наслідок 

помилки, 

сформульований в ч.2 

ст.17 цього ПК у 

загальній формі, 

причому не зрозуміло, 

чи  впливає така 

помилка і на стадію 

злочину. 

 

Оцінка норм щодо ФП 

в цілому 

Регламентація ФП в 

ПК є достатньо 

повною. 

Загальний висновок 

Окремі положення 

щодо ФП можуть бути 

використані при 

внесенні відповідних 

змін до КК України. 

ОКРЕМІ ДЕРЖАВИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Фран-

цузька 

Респуб-

КК від 01. 

01.1992р.
28

 

Ст. 122-3. Не підлягає 

кримінальній відповідальності 

особа, що надала докази того, що 

Розділ 2 «КВ», 

глава 2 

«Підстави 

Відсутні 

конкретні 

положення щодо 

Зі змісту статті випливає, 

що законодавець 

регламентує лише 

Відсутність 

конкретних положень 

щодо ФП виключають 

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243018
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 В літературі зазначається, що § 35 передбачає різновид крайньої необхідності, що виключає вину. Див.: Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право / А. Э. Жалинский ; Государственный ун-т - 

высшая школа экономики. - М. : Проспект, 2006. –С.195. 

ліка 

 

 через помилку у праві, яку вона 

не могла уникнути, вона вважала, 

що має законні підстави для 

вчинення діяння. 

 

відсутності чи 

зменшення 

відповідаль-

ності» (ст.122-

3). 

ФП. юридичну помилку. 

 

 

можливість їх 

детального аналізу 

Федера- 

тивна 

респуб-

ліка Ні-

меччина 

КК 1871р.
29

 

 

§ 16 Помилка у фактичних 

обставинах діяння 

1. Хто під час вчинення діяння, 

не знає про обставини,  

які стосуються складу вчинку, 

передбаченого законом, той діє 

неумисно.  

Караність за діяння, вчинене з 

необережності при цьому 

залишається без змін. 

2. Хто під час вчинення діяння, 

помилково сприймає обставини 

такими, які стосувалися б складу 

вчинку, передбаченого більш 

м’яким законом, може бути 

покараний за умисне діяння лише 

за більш м’яким законом. 

§ 35 Виправданий вимушений 

стан
30

 

 1. Хто через наявну небезпеку 

для життя, здоров’я чи свободи, 

яку іншим чином усунути 

неможливо, вчиняє 

правопорушення, щоб відвернути 

небезпеку від себе, родича чи 

іншої, близької йому людини, діє 

невинувато… 

Розділ 2 

«Діяння» 

Глава 1 

«Підстави 

кримінальної 

відповідальнос

ті» (§16);  

глава 4 

«Вимушена 

оборона и 

вимушений 

стан» (§35). 

 

Передбачені 

положення щодо 

негативної   та 

позитивної ФП в 

обставинах, що 

кореспондують з 

відповідними 

компонентами 

ЮСЗ. ФП також 

«закладена» в 

конструкціях 

окремих ЮСЗ. 

1. Негативна ФП щодо 

обставин, які 

кореспондують з 

відповідними 

компонентами ЮСЗ, 

виключає умисел, а тому 

в окремих випадках і КВ 

в цілому (якщо злочин, 

вчинений з 

необережності, не є 

кримінально караним або 

помилка виключає вину). 

Позитивна ФП щодо 

обставини, яка, якби вона 

мала місце, утворювала б 

склад більш м’якого 

злочину, може 

зумовлювати КВ за 

умисний більш «м’який» 

злочин.  

2. В § 35, регламентуючи 

вимушений стан, 

законодавець вбачає 

підстави для застосування 

Переваги: 

а) передбачено окрему 

статтю, присвячену 

ФП; 

б) ФП «закладено» в 

конструкціях окремих 

злочинів; 

в)  у деяких статтях 

спостерігається поділ 

ФП на вибачливі та 

невибачливі; 

г) диференційовано 

вплив ФП на оцінку 

діяння в залежності від 

«значення» обставини, 

щодо якої суб’єкт 

помиляється (ч.2 

ст.16);  

ґ) в «спеціальних» 

статтях передба-

чається вплив ФП не 

лише на кримі-нально-

правову кваліфікацію, 

але і на призначення 

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242733
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2. Якщо особа під час вчинення 

діяння неправильно розуміє 

обставини, які виключили б її 

вину згідно з абз. 1, то вона 

карається лише тоді, коли вона 

могла уникнути помилки. 2. 

Згідно § 49, абз. 1 покарання 

може бути пом’якшено.  

§ 97B Розголошення відомостей, 

що помилково приймаються за 

нелегальну таємницю  

1. Якщо особа у випадках, 

вказаних у §§ 94-97 розголошує 

відомості, помилково сприйняті 

нею за державну таємницю 

вказаного в §97а виду, то вона 

карається відповідно до цих 

положень, якщо 1) помилку 

можна поставити їй в докір; 2) її 

діяння не пов’язані з наміром 

запобігти уявному порушенню, 

чи 3) діяння, відповідно до 

обставин, не є засобом для даної 

цілі. 

§113 Протидія особі, що виконує 

службові рішення 

1. Хто перешкоджає службовій 

особі чи військовослужбовцю, 

який здійснює дії на виконання 

законів, правових приписів, 

вироків, рішень суду чи 

розпоряджень, при вчиненні ним 

таких службових дій  шляхом 

насильства чи погрозою 

застосування насильства, чи при 

цьому нападає на нього, 

карається …. 

цієї норми і в тому разі, 

коли реально такого стану 

немає, але особа допускає 

позитивну вибачливу ФП 

щодо нього. Невибачлива 

ФП не тягне таких 

наслідків, але може бути 

обставиною, що 

пом’якшує покарання. 

3. В § 97B передбачено 

ФП щодо характеру 

відомостей, що  

розголошуються. Якщо 

дані, які особа сприймає 

як державну таємницю не 

є такими, то однією з 

умов притягнення до КВ є 

те, що допущення ФП 

можна поставити в докір 

особі. На підставі 

останнього  можна 

зробити висновок, що 

йдеться про невибач-

ливість такої ФП.  

4. Ч. 3 § 113 і ч.3 § 136 

містять подібні 

конструкції щодо 

неврахування ФП в 

правомірності діяння 

службової особи, якщо 

суб’єкт помилково вважає 

її правомірною. Оскільки 

покарання або 

усунення караності 

діяння в цілому.  

Недоліки: 

а) в «загальній» статті 

не виокремлюються 

вибачливі і 

невибачливі ФП; 

б) законодавець не 

розглядає системно 

позитивні та негативні 

ФП; 

в) в окремих випадках 

встановлюється 

пріоритет 

об’єктивного над 

суб’єктивним (ч.3 

§113, ч.3 §136). 

Оцінка норм щодо ФП 

в цілому 

Регламентація ФП є 

достатньо повною, але 

не завжди системною і 

послідовною. 

Загальний висновок 

Окремі положення 

щодо ФП можуть бути 

використані при 

внесенні відповідних 

змін до КК України 

(особливо цікавим 

видається досвід ФРН 
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3. Діяння не карається за даним 

приписом в тому випадку, якщо 

діяння службової особи є 

неправомірним. Це діє і в разі, 

якщо особа, що вчинила діяння, 

помилково вважає, що службові 

діяння є правомірними. 

4. Якщо особа, вчиняючи діяння, 

помилково вважала, що службове 

діяння не є правомірним, і вона 

могла уникнути помилки, то суд 

на свій розсуд може пом’якшити 

покарання (§49, абз. 2) або при 

незначній вині відмовитися від 

покарання відповідно до даного 

припису. 

Якщо особа під час вчинення 

діяння не могла уникнути 

помилки і у зв’язку з відомими їй 

обставинами, не можна було 

вимагати від неї захисту шляхом 

оскарження ніби протиправного 

службового діяння, то діяння не 

карається за даним приписом; 

якщо цього можна було від неї 

вимагати, то суд може за своїм 

розсудом пом’якшити покарання 

(§49, абз. 2) або відмовитися від 

покарання відповідно до даного 

припису 

§136 Порушення майнового 

арешту; незаконне зняття чи 

пошкодження печатки 

1. Той, хто руйнує, пошкоджує, 

приводить у непридатний стан 

річ, на яку покладений арешт, чи 

неправо-мірність таких 

дій виключає караність 

діяння за цими статтями, 

не зважаючи на те, що 

суб’єкт сприймав це 

діяння як правомірне, 

спостеріг-гається 

встановлення пріоритету 

об’єктивно-го 

(неправомірності діяння) 

над суб’єктив-ним 

(помилковою оцінкою 

діяння як правомірного). 

5. В ч.4 § 113 передбачено 

ситуацію, 

коли особа допускала ФП, 

через яку вважала 

«службову» дію 

неправомірною. 

Розрізняються кілька 

варіантів такої ситуації: 

1) ФП є невибачливою – 

суд може пом’якшити 

покарання або 

відмовитися від нього; 

2) ФП є вибачливою і не 

можна було вимагати від 

особи захисту від 

неправомірного діяння 

шляхом його оскарження 

– діяння не є караним за 

цією нормою; 

в частині врахування 

ФП на рівні окремих 

ЮСЗ). 
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яка іншим способом піддана 

службовому арешту, чи яким-

небудь іншим способом повністю 

чи частково вилучає річ з-під 

арешту, карається … 

2. Також карається той, хто 

пошкоджує, зриває чи 

перетворює в невпізнанну 

службову печатку, яка 

накладається для того, щоб 

піддати арешту речі, опечатати їх 

в службових цілях чи позначити 

їх такими, або хто повністю чи 

частково ламає опечатувальний 

замок. 

3. Діяння не карається відповідно 

до абз.1 і 2, якщо накладення 

майнового арешту, судовий опис 

майна чи опечатування здійснено 

неправомірною службовою дією. 

Цей припис діє і тоді, коли особа, 

яка вчинила діяння, помилково 

вважала, що службове діяння є 

правомірним. 

4. § 113, абз. 4 діє відповідно. 

3)  ФП є вибачливою, але 

від особи можна було 

вимагати захисту від 

неправомірного діяння 

шляхом його оскарження 

-  суд може пом’якшити 

покарання або 

відмовитися від нього. 

 

Королів-

ство Іс-

панія  

 

КК від 23. 

11.1995р.
31

 

 

Ст. 14  

1. Нездоланна помилка щодо 

діяння, що становить 

кримінальне правопорушення, 

виключає КВ особи. Якщо згідно 

із обставинами справи і особи 

Розділ 1 «»Про 

злочини і 

проступки», 

глава 1 «Про 

злочини і 

проступки» 

Регламентовано 

ФП, що виключає 

КВ та умисел. 

Помилка може 

також впливати на 

оцінку діяння як 

1. Негативна вибачлива 

ФП щодо діяння, що 

становить крим. 

правопорушення  

виключає КВ особи, а 

невибачлива – усуває 

Переваги: 

а) регламентовано 

найбільші поширені 

наслідки ФП; 

б) в ч.1 ст.14 

розрізняється 

http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes
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винного, помилка була 

здоланною, правопорушення в 

такому разі карається як вчинене 

з необережності.  

2. Помилка щодо факту, що 

класифікує правопорушення, чи 

щодо обтяжуючої обставини 

перешкоджає такій оцінці. 

(ст.14). 

 

правопорушення 

певного виду, а 

також мати своїм 

наслідком 

неінкриміну-вання 

певної 

обтяжуючої 

обставини. 

 

умисел.  

2. ФП може 

обумовлювати 

кримінально-правову 

оцінку діяння як 

правопорушення певного 

виду.  

3. Негативна ФП щодо 

обтяжуючої обставини 

виключає її 

інкримінування.  

 

вибачлива і 

невибачлива ФП. 

Недоліки: 

а) передбачено ФП не 

щодо будь-якої 

обставини, що 

кореспондує 

відповідним 

компонентам ЮСЗ, а 

лише щодо діяння; 

б) в ч.2 статті не 

проводиться поділ на 

вибачливу і 

невибачливу ФП, що 

залишає відкритим 

питання, чи має 

різновид ФП за цим 

критерієм 

кримінально-правове 

значення; 

в) не розглядаються 

системно негативні і 

позитивні ФП. 

Оцінка норм щодо ФП 

в цілому 

Регламентація ФП є 

неповною.  

Загальний висновок 

Окремі положення 

щодо ФП можуть бути 

використані при 

внесенні відповідних 
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змін до КК України. 

Італій-

ська 

Респуб-

ліка 

КК від 01. 

07.1931р.
32

 

Ст.47  Фактична помилка 

Помилка щодо діяння, що 

становить злочин, виключає 

караність особи, що діє. Але 

якщо помилка викликана 

необережністю, караність не 

виключається за умови, що 

діяння передбачене законом як 

необережний злочин. 

Помилка щодо ознак певного 

злочинного діяння, не виключає 

караності за інше злочинне 

діяння. 

Помилка щодо некримінального 

закону виключає караність, якщо 

вона викликала помилку щодо 

діяння, що становить злочин. 

Ст.49 Помилкове уявлення про 

те, що діяння є злочинним. 

Неможливе злочинне діяння 

Не підлягає покаранню той, хто 

вчинить діяння, що не становить 

злочин, помиляючись, що воно є 

злочинним. 

Караність виключається також, 

якщо через непридатність діяння 

чи через відсутність об’єкту 

Книга 1 

«Загальне щодо 

злочинів» 

Розділ 3 

«Злочин», 

глава 1 

«Закінчений і 

незакінчений 

злочин» 

Регламентовано 

ФП щодо 

обставин, від яких 

залежить 

злочинність 

діяння. 

Передбачено 

також так зване 

«неможливе» 

злочинне діяння, 

ФП щодо 

пом’якшуючих і 

обтяжуючих 

обставин, а також 

щодо обставин, 

що виключають 

покарання. 

Спеціально 

регламентована 

ФП щодо особи 

потерпілого та 

наслідків діяння. 

1. Вибачлива негативна 

ФП щодо обставини, від 

якої залежить злочинність 

діяння, 

виключає караність 

особи. Така невибачлива 

помилка може 

обумовлювати 

відповідальність за 

необережний злочин або 

усувати КВ в цілому 

(якщо відповідне діяння, 

вчинене з необережності, 

не є кримінально 

караним).  

2. Позитивна ФП щодо  

обставини, від якої 

залежить злочинність 

діяння, виключає 

караність, в тому числі, 

якщо «злочинний 

результат» неможливий 

через непридатність 

діяння чи об’єкту, однак 

така ФП може зумовити 

застосування заходів 

безпеки. 

Переваги: 

а) ФП присвячені 

окремі статті КК; 

б) передбачено 

найбільш поширені 

різновиди ФП; 

в) прослідковується 

узгодженість окремих 

положень щодо 

регламентації ФП між 

собою (зокрема, в 

ст.82 є посилання на 

ст.60);  

г) проводиться поділ 

помилок на вибачливі 

та невибачливі, а 

також позитивні та 

негативні; 

ґ) спостерігається 

тенденція тлумачення 

суб’єктивної оцінки 

особи на її користь.  

Наприклад, відповідно 

до ст.49 особа, яка 

вчиняючи певне 

діяння, вважає його 

злочином, однак 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=2205
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неможливий шкідливий або 

небезпечний наслідок. 

Якщо у випадках, передбачених 

попередніми положеннями, в 

діянні вбачається склад іншого 

злочинного діяння, 

застосовується покарання, 

встановлене за фактично вчинене 

злочинне діяння. 

У випадках, передбачених в 

частині другій даної статті, суддя 

може постановити, щоб до 

виправданого була застосована 

міра безпеки.  

Ст.59  Обставини, про наявність 

яких особа не знає, чи обставини, 

що помилково сприймаються як 

існуючі 

Оскільки закон не встановлює 

іншого, обставини, що 

посилюють, пом’якшують або 

виключають покарання, 

враховуються відповідно на 

шкоду чи на користь особи, хоча 

б вони не були їй відомі або 

помилково вважались нею за 

існуючі. Якщо особа помилково 

вважала, що існують обтяжуючі 

чи пом’якшуючі обставини, вони 

не враховуються ні на шкоду, ні 

на його користь. 

Якщо особа помилково вважала, 

3. ФП щодо обставин, що  

пом’якшують або   

обтяжують покарання,  

не враховується 

відповідно на користь 

особи чи проти неї. Якщо 

обставини існують 

реально – вони  

інкримінуються особі, 

навіть якщо щодо них 

суб’єкт допускає 

негативну ФП. Якщо ж 

такі обставини існують 

лише в думках особи, але 

реально відсутні, - вони 

не інкримінуються їй. 

Вибачлива позитивна ФП 

щодо обставини, що 

виключає покарання, 

враховується на користь 

особи, а невибачлива – не 

виключає покарання за 

необережний злочин.  

4. За наявності ФП в особі 

потерпілого обтяжуючі 

обставини, що  

стосуються становища 

або властивостей 

потерпілого чи відносин 

між ним та суб’єктом, не 

ставляться особі у вину. 

Натомість помилка щодо 

об’єктивно такий 

відсутній, не несе КВ.  

Недоліки: 

а) при вирішенні 

окремих ситуацій 

пріоритет віддається 

об’єктивному над 

суб’єктивним 

(зокрема, щодо 

неврахування 

пом’якшуючих чи 

обтяжуючих обставин, 

якщо яких особа 

допускала ФП); 

б) в окремих випадках 

прослідковується 

непослідовність 

законодавця. Так, 

відповідно до ст.59 

позитивна ФП щодо 

пом’якшуючої 

обставини не 

враховується на 

«користь» особи, але в 

тій же статті 

передбачено 

обов’язкове 

врахування позитивної 

ФП щодо обставини, 

що виключає 

покарання. 

Цікаво, однак 
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що існують обставини, що 

виключають покарання, вони 

завжди враховуються на її 

користь. Але якщо помилка 

викликана необережністю, 

караність не виключається, 

оскільки діяння передбачено 

законом як необережний злочин. 

Ст. 60 Помилка в особі 

потерпілого 

У випадку помилки в особі 

потерпілого від злочинного 

діяння не ставляться у вину 

обтяжуючі обставини, що 

стосуються особи чи 

властивостей потерпілого чи 

стосунків між потерпілим та 

винним. 

Навпаки, враховуються на її 

користь пом’якшуючі обставини, 

щодо наявності яких особа 

помилялась, які стосуються 

вказаної особи, властивостей і 

стосунків. 

Положення даної статті не 

застосовуються, якщо мова йде 

про обставини, що стосуються 

віку чи інших фізичних чи 

психічних станів і властивостей 

потерпілої особи. 

Ст.82 Заподіяння шкоди іншій 

особі, ніж та, на яку було 

наявності обставин, що  

пом’якшують покарання і 

стосуються таких 

відносин чи властивостей, 

враховується на користь 

суб’єкта. 

5. ФП, через яку шкода 

заподіюється іншій особі, 

ніж та, на яку було 

спрямовано посягання, 

обумовлює 

відповідальність за той 

злочин, щодо якого особа 

мала умисел.  

6. ФП щодо наслідків 

зумовлює 

відповідальність за 

необережний злочин. Це 

означає, що в деяких 

випадках КВ 

виключається, якщо 

такий необережний 

злочин не карається 

законом. 

законодавець Італії 

визнав фактичною 

також помилку в 

законі 

(некримінальному). 

Оцінка норм щодо ФП 

в цілому 

Регламентація ФП  

в цілому може бути 

визнана повною, але не 

завжди системною. 

Загальний висновок 

Більшість положень 

можуть бути 

використані при 

внесенні відповідних 

змін до КК України.  
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спрямовано посягання 

Якщо через помилкове 

застосування засобів виконання 

злочинного діяння чи через іншу 

причину буде спричинена шкода 

іншій особі, ніж та, на яку було 

спрямовано посягання, винний 

відповідає так, ніби він вчинив 

злочинне діяння проти особи, яку 

він мав на увазі, але з прийняттям 

до уваги положень статті 60, 

оскільки вони стосуються 

обтяжуючих чи пом’якшуючих 

обставин 

У тих випадках, коли окрім 

посторонньої особи буде 

заподіяна шкода і особі, проти 

якої було спрямовано посягання, 

винний підлягає покаранню, 

встановленому за найбільш 

тяжке злочинне діяння, 

підвищене максимум на 

половину. 

Ст.83 Результат інший, ніж той, 

який особа прагнула 

Якщо у випадках, що не 

передбачені попередньою 

статтею, через помилкове 

застосування засобів вчинення 

злочинного діяння чи з іншої 

причини настане інший 

результат, ніж той, який вона 



260 
 

                                                           
33

 Итальянский уголовный кодекс 1930г. [пер. проф. М.М. Исаева]. – М. : Юридическое издательство НКЮ СССР, 1941. – С.14-17, 22-23. 
34

 Кримінальний кодекс Республіки Польща 1997р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1246817 

прагнула, винний відповідає за 

необережне заподіяння наслідку, 

якого вона не прагнула, якщо 

діяння передбачено законом як 

необережний злочин. 

Якщо винний заподіяв, крім того 

результату, який він прагнув, 

застосовуються правила 

сукупності діянь.
33

. 

Респуб-

ліка 

Польща + 

КК від 01. 

01.1997р.
34

 

Ст. 28. § 1.Не вчиняє умисного 

забороненого діяння той, хто 

помиляється щодо обставин, що 

утворюють ознаки цього діяння  

§ 2. Підлягає відповідальності на 

підставі положення, що 

передбачає менш сувору 

відповідальність винний, який 

вчиняє діяння, добросовісно 

помиляючись щодо 

пом’якшуючої обставини, що є 

ознакою забороненого діяння, від 

якого таке пом’якшення 

відповідальності залежить 

Ст. 29. Не вчиняє злочин той, хто 

здійснюючи заборонене діяння, 

помиляється щодо обставини, що 

виключає неправомірну 

поведінку або вину; якщо 

помилка винного невиправдана, 

суд може застосувати 

надзвичайне пом’якшення 

покарання». 

Загальна 

частина, глава 

3 «Виключе-

ння КВ» (ст.28-

29). 

Передбачені 

загальні положе-

ння щодо ФП в 

обставинах, що 

кореспондують з 

відповідними 

компонентами 

ЮСЗ, а також 

щодо обставин, 

що виключають 

неправомірну 

поведінку або 

вину. 

1. ФП щодо обставин, що  

кореспондують з 

відповідними елементами 

ЮСЗ, виключає умисел.  

2. Вибачлива ФП щодо 

пом’якшуючої обста-

вини, що відповідає менш 

тяжкому злочину має 

своїм наслідком 

відповідальність особи  за 

такий менш тяжкий 

злочин. Як уявляється, § 2 

ст.28 може слугувати 

правовим орієнтиром для 

інкримінування особі 

іншого злочину, ніж той, 

що має місце об’єктивно, 

або привілейованого його 

складу. 

3. Вибачлива ФП щодо 

обставини, що виключає 

Переваги: 

а) ФП присвячені 

окремі статті КК; 

б) передбачено 

найбільш поширені 

різновиди ФП та їх 

наслідки; 

в) в окремих статтях 

диференціюється 

вибачлива і 

невибачлива ФП та їх 

вплив на оцінку 

діяння; 

г) прослідковується 

пріоритет принципу  

суб’єктивного 

інкримінування. 

Недоліки: 

а) в § 1  ст.28. 

законодавець не 

диференціює 

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1246817
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неправомірну поведінку 

або вину усуває КВ, а 

невибачлива може 

впливати на призначення 

покарання. 

вибачливі і 

невибачливі ФП щодо 

таких обставин і, 

відповідно, не 

розрізняє наслідки 

помилки в залежності 

від її виду. У зв’язку з 

цим виникає питання, 

чи може різновид ФП 

за цим критерієм мати 

кримінально-правове 

значення; 

б) не розглядаються 

системно позитивні і 

негативні ФП. На наш 

погляд, ч.1 ст.28 

стосується лише 

негативної ФП, а ч.2 

ст.28 і ст.29 цього КК 

лише позитивних ФП. 

Оцінка норм щодо ФП 

в цілому 

Регламентація ФП в 

цьому КК є достатньо 

повною. Загальний 

висновок 

Більшість положень 

можуть бути 

використані під час 

внесення змін до КК 

України. 
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Фінлян-

дська 

Респуб-

ліка 

КК від 

1989р
35

. 

підрозділ 1 - Помилка щодо 

визначальних елементів 

правопорушення  

Якщо в момент вчинення 

діяння особа не усвідомлювала 

існування усіх цих обставин, що 

вимагаються для наявності 

встановленого законом 

визначення злочину, чи якщо він 

чи вона помилялись щодо цих 

обставин, діяння не є умисним.  

Тим не менше, відповідальність 

за необережний злочин не 

виключається. 

Підрозділ 3 

Помилка щодо підстави 

звільнення від відповідальності 

Якщо діяння особи не тягне 

підстав, передбачених нижче в 

розділах 4-6, які б звільнили 

особу від відповідальності, але ці 

підстави мали б місце, якби 

діяння було вчинено за  обставин, 

які особа обґрунтовано вважала 

наявними, він/вона не можуть 

бути покарані за умисний злочин. 

Однак питання про 

відповідальність за необережний 

злочин може постати відповідно 

до положень щодо КВ за 

необережність. 

Глава 4 

«Підстави 

звільнення від 

відповідаль-

ності», 

підрозділ 1, 3 

Передбачено 

загальні положе-

ння щодо  ФП в 

обставинах, що 

кореспондують з 

відповідними 

компонентами 

ЮСЗ, а також 

щодо обставин, 

що звільняють від 

КВ. 

1. ФП щодо обставин, що 

кореспондують з 

відповідними елементами 

ЮСЗ виключає умисел. 

Отже, така ФП може 

зумовлювати 

відповідальність за 

необережний злочин або 

виключати КВ в цілому 

(якщо діяння, вчинене з 

необережності, не є 

кримінально караним). 

2. Позитивна вибачлива 

ФП щодо обставин, що 

звільняють від 

відповідальності (йдеться 

про ненастання КВ), 

виключає умисел, але 

відповідальність за 

необережний злочин не 

виключена (також за 

умови караності такого). 

Переваги: 

а) передбачено окремі 

статті, присвячені ФП; 

б)  регламентовано  

найбільш поширені 

різновиди ФП; 

в)  спостерігається 

певна логіка в 

законодавчих підходах 

до питання впливу ФП 

на кримінально-

правову оцінку діяння; 

г)  непрямо випливає 

виокремлення 

вибачливих та 

невибачливих 

помилок. 

Недоліки: 

а)  передбачено  

єдиний наслідок ФП – 

виключення умислу 

(як щодо ФП в 

обставині, що 

кореспондує з 

відповідним 

компонентом ЮСЗ, 

так і щодо ФП в 

підставі звільнення від 

відповідальності). 

Отже, в деяких 

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1889/en18890039.pdf


263 
 

                                                           
36 Кримінальний кодекс Королівства Швеції 1962р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.sweden4rus.nu/rus/info/juridisk/ugolovnyj_kodeks_shvecii#2:24  

випадках ФП може 

виключати КВ в 

цілому. Разом з цим, 

на наш погляд, 

виключенням умислу 

та КВ правові наслідки 

ФП не вичерпуються; 

б) не розглядаються 

ФП щодо інших, окрім 

названих, обставин. 

Оцінка норм щодо ФП 

в цілому 

Регламентація ФП 

видається неповною, 

але існуючі норми 

щодо неї є  

послідовними. 

Загальний висновок 

Окремі положення 

щодо ФП можуть бути 

використані під час 

внесення змін до КК 

України. 

Королів-

ство 

Швеція 

 

КК від 

1962р.
36

 

Стаття 9 

Діяння, вчинене особою, що 

знаходилася під впливом 

помилки щодо його дозволеності, 

не тягне для неї покарання, якщо 

помилка була результатом 

помилки в прокламації 

кримінальної норми, чи з інших 

причин вона була явно 

Глава 24 (ст.9). Відсутні 

конкретні 

положення щодо 

ФП. 

 

В наведеній статті 

йдеться про юридичну 

помилку. 

Відсутність 

конкретних положень 

щодо ФП виключають 

можливість їх 

детального аналізу. 

http://www.sweden4rus.nu/rus/info/juridisk/ugolovnyj_kodeks_shvecii#2:24
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виправдана. 

Королів-

ство 

Норвегія 

Загально-

громадян-

ський КК 

від 22.05. 

1902р.
37

 

 

Ст.42 «Якщо особа, вчиняючи 

діяння, не знала обставини, що 

визначають КВ або підвищують 

караність за вищезгадане діяння, 

такі обставини не 

інкримінуються їй. 

Якщо незнання має місце через 

недбалість в справах, де 

недбалість карається, може 

застосовуватись покарання за 

таку недбалість. Незнання, що є 

результатом сп’яніння, 

допущеного з вини особи, не 

береться до уваги. В таких 

справах злочинець має бути 

засуджений, ніби він був 

тверезим. 

Помилка щодо вартості предмету 

чи суми, за якою збитки мають 

бути оцінені, будуть  враховані 

лише коли кримінальна 

відповідальність залежить від 

них. 

Ст.195 передбачає КВ за статеві 

зносини з особою віком до 14 р. 

Тут зазначено, що помилка щодо 

віку особи не може бути 

Частина 1 

«Загальні 

положення», 

Глава 3 

«Умови, що 

визначають 

КВ» (ст.42). 

 

Передбачені 

положення щодо 

ФП в обставинах, 

що обумовлюють 

КВ, а також в 

обставинах, що 

«посилюють» її. 

Зроблені деякі 

уточнення щодо 

поширення 

положень про ФП 

на окремі ситуації. 

1. Сформульоване 

загальне положення, 

відповідно до якого 

негативна вибачлива ФП 

щодо обставин,  які 

визначають КВ особи, а 

також щодо обставин, які 

посилюють караність, 

виключає ставлення їх у 

вину. Це означає, що така 

ФП може, зокрема,  

виключати КВ в цілому, 

обумовлювати 

інкримінування іншого 

(більш тяжкого) злочину, 

ніж той, що був вчинений 

об’єктивно, а також бути 

підставою неставлення у 

вину обтяжуючої 

обставини. 

Така невибачлива 

помилка може 

зумовлювати 

відповідальність за 

необережність. 

Конкретизовано, що ФП 

щодо кількісних 

Переваги: 

а) передбачена 

«загальна» норма щодо 

ФП; 

б) ФП включена до 

конструкцій окремих 

злочинів; 

в) розрізняється 

вибачлива та 

невибачлива ФП та їх 

правові наслідки; 

г) в «загальній» нормі 

виокремлено ФП в 

обставинах, що 

посилюють КВ. 

Недоліки: 

а) загальна норма 

потребує більшої 

конкретики. Зокрема, 

дуже загальним 

видається 

формулювання, що 

певні обставини, якщо 

особа їх не знала, не 

інкримінуються їй; 

б) прямо 

регламентовано лише 

http://www.ub.uio.no/ujur/ulovdata/lov-19020522-010-eng.pdf
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підставою звільнення особи від 

КВ. 

Ст.196 передбачає КВ за статеві 

зносини з особою віком до 16 р. 

Передбачено, що помилка у віці 

особи не є підставою звільнення 

від КВ, якщо тільки  така 

допущена не з недбалості. 

Ст.203 передбачає КВ за статеві 

зносини з особою віком до 18р. 

Помилка щодо віку не виключає 

відповідальності, якщо лише така 

помилка не допущена сумлінно 

без недбалості. 

Ст.220 передбачає КВ за 

реєстрацію шлюбу у віці до 16 р. 

КВ не виключається через 

помилку у віці партнера, якщо 

тільки така допущена не з 

недбалості. 

 

 

показників предмету 

злочину чи суми збитків 

впливає на кримінально-

правову оцінку лише у 

разі, якщо такі обставини 

кореспондують з 

відповідними 

компонентами ЮСЗ. 

2. В наведених 

положеннях ФП щодо 

віку потерпілого має різне 

значення. В ст.195, в силу 

прямої вказівки в Законі, 

ФП взагалі не може 

виключати 

відповідальність. В 

ст.ст.196, 203 та 220 цього 

КК лише сумлінна 

помилка у віці може 

усувати відповідальність 

за ці злочини. 

 

 

 

окремі правові 

наслідки ФП,  

в) кримінально-

правове значення ФП 

обмежується лише 

тими з них, що 

кореспондують з 

відповідними 

компонентами ЮСЗ. 

Такий висновок 

підтверджується 

останнім положенням 

ст.42; 

в) непослідовність 

підходів законодавця 

до врахування ФП «на 

рівні»  окремих 

злочинів. 

Оцінка норм щодо ФП 

в цілому 

Регламентація ФП 

видається неповною. В 

деяких випадках 

прослідковується 

несистемність 

підходів. 

Загальний висновок 

Деякі положення 

можуть 

використовуватись під 

час розробок змін до 

КК України, особливо 
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в частині передбачення 

ФП в  складах окремих 

злочинів. 

Респуб-

ліка 

Хорватія 

КК від 21. 

10.2011р.
38

 

 

Ст.30 Помилка щодо 

елементів злочину 

1. Особа діє ненавмисно, 

якщо під час вчинення 

кримінального правопорушення 

вона не усвідомлює один з його 

правових елементів. 

2. Якщо помилку, описану 

в ч. 1, можна було уникнути, 

особа буде відповідати за 

недбалість, якщо закон 

передбачає покарання за таке 

правопорушення також вчинене 

через недбалість. 

Ст. 31 Помилка щодо 

обставини, що виправдовує 

1. Хто під час вчинення 

злочину помилково вважає, що 

існують обставини, за яких 

злочин є дозволеним, не буде 

нести відповідальність за умисне 

вчинення злочину. 

2. Якщо помилку, описану 

в ч.1, можна було уникнути, 

особа буде покарана згідно з 

нормами про недбалість, якщо 

закон також передбачає 

відповідальність за необережне 

вчинення злочину. 

 

Загальна 

частина, розділ 

3 «Кримінальне 

правопоруше-

ння» (ст.30). 

Передбачені  

загальні 

положення щодо 

ФП в обставинах, 

що 

кореспондують з 

відповідними 

компонентами 

ЮСЗ, а також в 

обставинах, що 

виправдовують 

 

1. З тлумачення ст. 30 

випливає, що вибачлива 

ФП щодо обставин, що 

кореспондують з 

відповідними елементами 

ЮСЗ виключає умисел. 

Отже, в деяких випадках 

(якщо таке необережне 

діяння не є кримінально 

караним) виключається 

КВ в цілому. Така 

невибачлива ФП  

обумовлює 

відповідальність за 

необережний злочин.  

2. Позитивна вибачлива 

ФП щодо обставин, що 

виправдовують може 

виключати КВ або 

зумовлювати 

відповідальність за 

злочин, вчинений з 

необережності. 

Переваги: 

а) ФП присвячено 

окремі статті  в КК; 

б) регламентовано 

найбільш поширені 

різновиди ФП. 

Недоліки: 

а) прямо передбачений 

лише один наслідок 

помилки – виключення 

умислу, 

опосередковано 

другий – виключення 

КВ, однак ФП, як 

видається, може мати 

й інші наслідки; 

б) не зрозуміла логіка 

законодавця у 

виокремленні 

вибачливих та 

невибачливих ФП 

(перші виключають 

умисел, а другі 

обумовлюють 

відповідальність за 

необережний злочин); 

http://www.unodc.org/cld/document/hrv/2011/croatia_criminal_code.html
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 в) відсутня системна 

регламентація 

позитивних і 

негативних ФП. 

Оцінка норм щодо ФП 

в цілому 

Регламентація ФП 

видається неповною та 

несистемною.  

Загальний висновок 

Лише деякі положення 

можуть 

використовуватись під 

час розробок змін до 

КК України 

Королів-

ство Данія 

+ 

КК від 

1930р.
39

 

- - - - - 

Чеська 

Респуб-

ліка 

+ 

КК від 01. 

08.2009р
40

. 

§ 18 Помилка у факті 

 (1) Хто при скоєнні злочину не 

знав або не здогадувався про  

реальну фактичну обставину, яка 

є ознакою злочину, діє неумисно. 

Це не впливає на 

відповідальність за злочин з 

необережності. (2) Хто в скоєнні 

злочину помилково припускає 

факти, які відповідають більш 

м’якому умисному злочину - 

Частина 1 

«Загальні 

положення», 

глава 2 «КВ» 

 (§18). 

 

Передбачено за-

гальні поло-ження 

щодо ФП в 

обставинах, що 

кореспондують з 

відповідними 

компонентами 

ЮСЗ, в обстави-

нах, що відпові-

дають складу 

більш «м’якого» 

1. ФП щодо обставини, 

що кореспондує з 

відповідним компонентом 

ЮСЗ виключає умисел, 

але особа може нести КВ 

за необережний злочин.  

2. ФП щодо обставини, 

що відповідає складу 

менш суспільно 

небезпечного злочину, 

зумовлює інкримінування 

Переваги: 

а) ФП присвячено 

окрему статтю; 

б) передбачено 

найбільш поширені 

різновиди ФП та 

диференційовано їх 

вплив на КВ особи 

(або її відсутність) з 

урахуванням 

«значення» обставини, 

http://ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details?p_lang=en&p_country=CZE&p_classification=01.04&p_origin=COUNTRY&p_sortby=SORTBY_COUNTRY


268 
 

карається тільки за більш м’який 

злочин, якщо тільки діяння не 

буде скоєно з необережності. (3) 

Хто в скоєнні злочину помилково 

припускає факти, які 

відповідають більш суворому 

умисному злочину - карається за 

замах на цей злочин. (4) Особа, в 

скоєнні злочину помилково 

припускає обставину, що 

виключає протиправність – діє не 

навмисне; це не впливає на 

відповідальність за злочин, 

вчинений з необережності. 

 

та більш 

«тяжкого» 

злочину, а також в   

обставинах, які 

виключають 

протиправність 

діяння. 

особі умисного менш 

тяжкого злочину або 

необережного більш 

тяжкого. ФП щодо 

обставини, що відповідає 

складу більш тяжкого 

злочину, впливає на 

кримінально-правову 

оцінку діяння з позиції 

стадій злочину. 

3. Позитивна ФП щодо 

обставини, що виключає 

протиправність діяння 

виключає умисел, але не 

виключає 

відповідальності за 

необережність. 

якої ФП стосується; 

в) передбачаються 

негативні та позитивні 

ФП. 

Недоліки: 

а) не розгляд-даються 

вибачливі та 

невибачливі ФП і, 

відповідно, не 

розрізняються 

наслідки помилки в 

залежності від її виду; 

б) не передбачається 

взагалі такий правовий 

наслідок ФП, як 

виключення КВ. З 

тлумачення статті 

випливає, що він може 

мати місце лише у разі, 

якщо помилка усуває 

умисел, а необережне 

діяння не карається 

кримінальним 

законом; 

в) в одних випадках 

регламентується лише 

негативна, а в інших – 

лише позитивна ФП. 

Оцінка норм щодо ФП 

в цілому 

Регламентація ФП 

видається достатньо 
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повною та системною.  

Загальний висновок 

Більшість положень 

щодо ФП можуть бути 

взяті за основу під час 

внесення змін до КК 

України 

Румунія КК від 

07.2009р.
41

 

Ст. 30 Помилка 

1. Діяння, передбачене в 

кримінальному праві не є 

злочином, якщо особа, на момент 

вчинення злочину, не знала про 

існування стану, ситуації чи 

обставини, від яких залежить 

злочинність діяння. 

2. Положення частини 1 також 

застосовуються до діянь, 

вчинених із загальним наміром 

(«basic intent»), що карається за 

кримінальним законом, але лише 

якщо незнання стану, ситуації чи 

обставини не є результатом 

загального наміру. 

3. Стан, ситуація чи обставина, 

про які суб’єкт не знав під час 

вчинення діяння, не становитиме 

обтяжуючу обставини чи 

опосередковано обтяжуючим 

елементом  («aggravating 

circumstantial element»). 

4. Положення частин 1-3 

застосовуватимуться також до 

незнання правових положень 

некримінального закону. 

Розділ 2 

«Злочини», 

глава 3 

«Причини, що 

виключають 

ставлення в 

вину» (ст.30). 

Передбачено по-

ложення щодо ФП 

в обставинах, що 

обумовлюють 

злочинність 

діяння, ФП в 

обставинах, що 

обтяжують 

відповідальність, а 

також щодо 

юридичної 

помилки. 

1. Вибачлива негативна 

ФП щодо обставин, з 

якими пов’язується 

питання злочинності 

діяння, виключає КВ. Під 

таке узагальнене 

формулювання може 

підпадати і ФП в 

наявності обставин, що 

виправдовують (глава 2 

цього КК). 

2. Вибачлива негативна 

ФП щодо обтяжуючої 

обставини виключає її 

інкримінування. При 

цьому не конкретизується 

різновид помилки за 

критерієм причини та 

умови її виникнення. 

Звідси можна припустити, 

що такий вплив має і 

вибачлива, невибачлива 

ФП. 

3. Ч.4 коментованої статті 

Переваги: 

а) ФП регламентована 

в окремій статті; 

б) передбачаються 

основні різновиди ФП. 

Недоліки: 

а) не розрізняються 

вибачливі та 

невибачливі ФП, а 

також диферен-

ціюються їх правові 

наслідки; 

 б) передбачено лише 

окремі різновиди ФП, 

а також лише деякі з 

можливих правових 

наслідків ФП. 

Оцінка норм щодо ФП 

в цілому 

Регламентація ФП 

видається неповною. 

Загальний висновок 

Окремі положення 

можуть 

http://www.legislationline.org/download/action/download/id/5895/file/Romania_Criminal_Code_am2012_EN.pdf
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5. Діяння, передбачене 

кримінальним законом, не тягне 

ставлення в вину, коли воно є 

результатом незнання чи 

помилкового знання його 

незаконного характеру внаслідок 

обставин, які не можна було 

уникнути жодним чином. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регламентує помилку 

щодо положень закону 

(некримінального), що 

традиційно в теорії 

кримінального права 

визнається юридичною 

помилкою. Видається, що 

ч.5 статті також 

присвячена юридичній 

помилці (йдеться про 

неусвідомлення 

незаконності). 

використовуватись під 

час розробок змін до 

КК України. 

ОКРЕМІ ДЕРЖАВИ СІМ’Ї ЗАГАЛЬНОГО ПРАВА 

 Окремі судові рішення  

Англія R v Prince 

(1875) LR 2 

CCR 154
42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суть справи: суб’єкт був 

звинувачений у тому, що він 

«забрав» від батьків незаміжню 

дівчину до досягнення нею 

шістнадцяти-річного віку, що 

суперечило ст.55 Акту про 

злочини проти особи 1861р. Він 

знав, що дівчина знаходиться під 

опікою батьків, але обґрунтовано 

вважав, що вона досягла 

вісімнадцятирічного віку. Суд 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглядувана справа є 

підтвердженням того, що 

фактична помилка тісно 

пов’язана з means rea і 

тому вона не може 

слугувати підставою 

захисту від 

кримінального 

переслідування щодо тих 

злочинів, для яких цей 

компонент не є 

Загальний висновок 

Системний аналіз 

судових рішень Англії 

дозволяє зробити 

наступні висновки. 

1. Фактична помилка 

може розглядатись як 

підстава захисту від 

кримінального 

переслідування. Тут 

варто відмітити: 

http://www.law-lib.utoronto.ca/bclc/crimweb/web1/prince.htm
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R v Tolson 

(1889) 23 

QBD 168
43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

першої інстанції визнав його 

винним у вчиненні 

інкримінованого злочину. 

Вирішення справи: Суд другої 

інстанції залишив вирок у силі. В 

якості обґрунтування було 

зазначено, що даний злочин є 

злочином «суворої 

відповідальності» і тому помилка 

у віці (навіть така, що  

ґрунтувалась на розумних 

підставах) не може слугувати 

підставою захисту).  

 

 

 

Суть справи: у вересні 1880 р. 

обвинувачена вийшла заміж. У 

грудні 1881 р. її чоловік зник. 

Пізніше їй сказали, що він був на 

кораблі, який потонув. Через 

шість років, вважаючи, що її 

чоловік мертвий, вона ще раз 

вийшла заміж. Через 11 місяців 

чоловік повернувся, а вона була 

засуджена за двоєженство. 

Вирішення справи: 

Оскільки засуджена не мала 

наміру, перебуваючи в шлюбі, 

одружуватися знову, як це 

вимагається для двоєженства, суд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обов’язковим (так звані  

делікти строгої заборони). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз справи проти 

Толсон дозволяє 

сформулювати висновок, 

що обґрунтована ФП 

щодо  за кримінальним 

правом Англії обставини, 

з якою закон пов’язує   

наявність або відсутність 

злочину, може 

зумовлювати ненастання 

КВ.  

 

 

 

 

а) в одних випадках 

підставою захисту 

може бути 

обґрунтована помилка 

щодо обставини, з 

якою закон пов’язує 

злочинність діяння 

(див. справу  R v 

Tolson (1889) 23 QBD 

168);  

б)  В інших випадках 

зумовлювати 

ненастання КВ може і 

необґрунтована 

фактична помилка. 

Прикладом може бути 

справа R v Gladstone 

Williams (1984) 78 Cr. 

App. R. 276; 

в) існують також 

випадки, коли 

обґрунтованість/не-

обґрунтованість 

помилки не відіграє 

жодного значення. 

Йдеться про так звані 

злочини суворої 

відпові-дальності, для 

яких means rea взагалі 

не вимагається. 

Дивись, зокрема,  R v 

http://www.docstoc.com/docs/70789280/R-v-TOLSON-_1889_-23-QBD-168---COURT-OF-CROWN-CASES-RESERVEDdoc
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вирішив, що вона не підлягає 

кримінальній відповідальності в 

силу обґрунтованої фактичної 

помилки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prince (1875) LR 2 CCR 

154. 

2.Фактична помилка, 

допущена суб’єктом в 

стані алкогольного 

сп’яніння (drunken 

mistake), в який він сам 

себе привів не є 

захистом від 

кримінального 

переслідування за 

злочин із «загальним 

наміром» (basic intent), 

але може бути 

врахована щодо 

злочинів зі 

«спеціальним 

наміром» (specific 

intent) (див. справи R v 

Fothering-ham (1988) 

Crim LR 846 та R v 

O'Connor [1991] Crim 

LR 135, в останній з 

яких умисне вбивство 

через ФП було 

«трансформоване» в 

необережне вбивство.  

Інші правові наслідки 

ФП з проаналізованих 

судових рішень не 

випливають. 

 R v Суть справи: Прийшовши додому - - Справи  R v Fothering-ham  
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 R v Fothering-ham (1988) Crim LR 846 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.e-lawresources.co.uk/R-v-Fotheringham.php  
45

 R v O'Connor [1991] Crim LR 135 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   http://www.e-lawresources.co.uk/R-v-O'Connor.php  

 Fothering-

ham (1988) 

Crim LR 

846
44

 

після вечірки обвинувачений 

вступив у насильницький 

статевий зв'язок з 14-річною 

нянею, яка спала. Він повідомив, 

що був у такому стані 

алкогольного сп’яніння, що 

думав, що та дівчина є його 

дружиною.  

Вирішення справи: Апеляційний 

Суд залишив вирок у силі. Було 

зазначено, що добровільне 

доведення себе до стану 

сп’яніння не може бути 

враховано як захист від злочину 

із «загальним» наміром (basic 

intent).  

(1988) Crim LR 846 та  R v 

O'Connor [1991] Crim LR 

135 підтверджують 

наступне: фактична 

помилка, допущена 

суб’єктом в стані 

алкогольного сп’яніння 

(drunken mistake), в який 

він сам себе привів не є 

захистом від 

кримінального 

переслідування за злочин 

із «загальним наміром» 

(basic intent), але цілком 

може розглядатись як 

підстава для такого 

захисту щодо злочинів зі 

«спеціальним наміром» 

(specific intent). 

 R v 

O'Connor 

[1991] Crim 

LR 135
45

 

Суть справи: Суб’єкт 

обвинувачувався у вчиненні 

умисного вбивства. На момент 

заподіяння смерті він перебував у 

стані алкогольного сп’яніння і 

вважав, що обороняється від 

вчинюваного щодо нього нападу. 

Особа була визнана винною у 

вчиненні інкримінованого їй 

злочину. 

Заперечення проти засудження в 

- - Див. узагальнений зміст 

щодо справи  R v 

Fothering-ham (1988) Crim 

LR 846. 

 

http://www.e-lawresources.co.uk/R-v-Fotheringham.php
http://www.e-lawresources.co.uk/R-v-O'Connor.php
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апеляції ґрунтувалось на тому, 

що суддя не вказав суду 

присяжних про вплив стану 

сп’яніння на стан самооборони. 

Вирішення справи: Рішенням 

апеляційної інстанції 

обвинувачення в умисному 

вбивстві було «замінено» на 

обвинувачення в необережному 

вбивстві саме на тій підставі, що 

суддя не зорієнтував присяжних 

на рахунок того, що доведення 

себе на стану алкогольного 

сп’яніння може виключати 

спеціальний намір (specific 

intent). Саме такий намір є 

елементом умисного вбивства, 

що і обумовило «трансформацію» 

умислу в необережність. 

 R v 

Gladstone 

Williams 

(1984) 78 Cr. 

App. R. 

276
46

 

Суть справи: суб’єкт став свідком 

побиття неповнолітнього. Він 

кинувся на допомогу молодика і 

вдарив, як він вважав, нападника. 

Насправді юнак скоїв 

пограбування, а особа, що  його 

била, вчиняла ці дії, щоб не дати 

останньому втекти. Суб’єкт був 

визнаний винним за ст.47 Акту 

про злочини проти особи 1861р. 

Обвинувачений звернувся з 

апеляцією, стверджуючи, що 

- - В розглядуваному 

судовому рішенні 

вирішується принципове 

питання – чи завжди ФП 

для виключення нею КВ 

повинна бути 

вибачливою. 

Апеляційний суд 

підтримав позицію 

апелянта, тим самим 

надавши негативну 

відповідь на поставлене 

- 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Crim/1983/4.html
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 Акт про викрадення 1968 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://legislation.data.gov.uk/ukpga/1968/60/data.htm?wrap=true  

суддя, що розглядав справу, 

вказав суду присяжних 

«неправильний напрямок», 

вимагаючи, щоб помилка була 

обґрунтованою. 

Вирішення справи: апеляція була 

визнана аргументованою, а вирок 

скасовано. Суд вказав, що суттєве 

значення має наявність помилки 

взагалі, а її  

обґрунтованість/необгрунтованіс

ть може не мати значення. 

 

питання. Фактично було 

визнано, що вплив ФП не 

завжди залежить від її 

вибачливості чи 

невибачливості..  

 Окремі законодавчі акти  

 Акт про 

викра-дення 

від 26.07. 

1968р.
47

 / 

Theft Act 

1968 

Ст.2 «Нечесно» 

Присвоєння майна, що належить 

іншій особі, не розглядається як 

таке, що здобуте нечесно – а) 

якщо він присвоїв майно, 

вважаючи, що має право 

позбавити інших від нього від 

власного імені чи від третьої 

особи; чи б) якщо він присвоює 

майно, вважаючи, що матиме 

згоду іншої особи, якби інший 

знав про присвоєння і його 

обставини; чи в) (за 

виключенням, якщо майно ним 

здобуте як довірчим власником 

чи особистим представником), 

- - - Загальний висновок 

Аналіз окремих 

законодавчих актів 

Великобританії 

дозволяють 

сформулювати 

наступні висновки. 

1. Конструюючи 

окремі злочини, 

законодавець 

передусім робить 

акцент не на 

об’єктивних, а на 

суб’єктивних 

моментах (як особа 

оцінювала певні 

http://legislation.data.gov.uk/ukpga/1968/60/data.htm?wrap=true
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якщо він присвоює майно, 

вважаючи, що особа, якій майно 

належить, не може бути з’ясована 

за допомогою «розумних кроків». 

В тексті Акту при описанні 

конструкцій конкретних злочинів 

законодавець часто вживає 

поняття «нечесно» 

(“dishonestly”). Зокрема, в статтях 

1, 13, 17, 20, 22, 24А.  

При конструюванні окремих 

злочинів інколи робиться 

застереження щодо фактичної 

помилки. Наприклад, у ст.12 

передбачено відповідальність за 

заволодіння транспортним 

засобом без повноважень на це. У 

ч.6 ст.12 передбачено: «Особа не 

вчиняє злочин за цією статтею, 

якщо вчинене нею здійснювалось 

під впливом впевненості, що вона 

мала законні повноваження на 

вчинення цього діяння чи 

власник дозволив би їй вчинити 

таке діяння, якби знав про нього 

та його (діяння) обставини. 

Ст. 21. Особа винна у вимаганні, 

якщо з метою отримати для себе 

чи іншої особи або з метою 

заподіяти шкоду іншій людині, 

висловлює будь-яку незаконну 

вимогу, поєднану з погрозами; і 

обставини). Так, в  

Theft Act 1968 

«червоною ниткою» 

прослідковується 

вживання слова 

«нечесно» 

(“dishonestly”), в 

основу визначення 

якого покладено 

суб’єктивну оцінку 

особи відповідних 

фактичних обставин 

(див, наприклад, ст.ст. 

1, 13, 17, 20, 22, 24А 

Акту); 

2. Фактична помилка 

може зумовлювати 

ненастання КВ. У 

деяких з 

проаналізованих 

законодавчих 

положеннях для такого 

наслідку вимагається 

обґрунтованість 

впевненості особи 

щодо відповідних 

обставин. Так, у ч.2 

ст.147А Violent 

Crime Reduction Act 

2006 передбачено, що 

обґрунтована фактична 

помилка щодо 



277 
 

для цих цілей вимога з погрозами 

є незаконною, якщо тільки особа 

не діє під впливом впевненості, 

що а) вона має обґрунтовані 

підстави для пред’явлення 

вимоги; і б) використання погроз 

є власне засобом посилення 

вимоги. 

досягнення особою, 

що придбає 

алкогольний напій 18-

річного віку, виключає 

ознаку «незаконність», 

тобто виключає 

злочин.  

Інші положення не 

вимагають 

обґрунтованості 

помилки для 

замовлення нею такого 

наслідку. Наприклад, 

див. ч.6 ст.12  Theft Act 

1968, в якій нічого не 

зазначено з приводу  

обґрунтованості 

помилки. 

3. Відповідно до  

Criminal Attempts Act 

1981 фактична 

помилка може 

впливати на 

відповідальність особи 

з урахуванням стадій 

злочину – 

зумовлювати 

відповідальність за 

замах на злочин. Зі 

змісту Акту випливає, 

що позитивна ФП 

особи щодо обставин, 
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що роблять вчинення 

злочину  можливим, 

обумовлює КВ за 

замах на той злочин, 

щодо якого у особи 

був намір. 

 Акт про 

скорочення 

насильни-

цьких зло-

чинів від 

8.11.2006р. 
48

 / Violent 

Crime 

Reduction 

Act 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.147А передбачає КВ за 

систематичний продаж 

алкогольних напоїв дітям. Тут 

міститься застереження (ч.2.), що 

«для цілей цього розділу продаж 

алкогольних напоїв особам до 18 

років є незаконним, якщо а) 

суб’єкт, що здійснив продаж, 

вважав, що особа досягла 18-

річного віку чи б) суб’єкт не має 

обґрунтованих підстав для 

впевненості, що особа досягла 

18-річного віку чи є старшою». В 

ч.3 передбачені умови, за яких 

суб’єкт має обґрунтовані 

підстави для такої впевненості. 

Ч.3 ст.24А: «Для злочинів цього 

розділу захистом від 

кримінального переслідування є 

те, що особа, яка 

обвинувачується у вчиненні 

злочину, а) була впевнена, що 

інша особа досягла 18-річного 

віку чи є старшою, і б) мала 

обґрунтовані підстави для такої 

Розділ 23 

«Злочини 

проти систе-

матичного 

продажу 

алкоголю 

дітям» 

(ст.147А); 

розділ 40 

«Поширення 

імітації 

вогнепальної 

зброї непов-

нолітнім» 

(ст.24А) 

- - - 

http://legislation.data.gov.uk/ukpga/2006/38/data.htm?wrap=true
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впевненості. 

 Акт про 

статеві 

злочини від 

20.11. 

2003р.
49

 / 

Sexual 

Offences Act 

2003 

 

1. Однією з умов вчинення 

статевих злочинів законодавець 

передбачає відсутність згоди 

іншої особи на вчинення 

відповідних дій, а також 

відсутність обґрунтованої 

впевненості суб’єкта в наявності 

такої згоди (ст.1, 2, 3, 4). 

2. Щодо статевих злочинів проти 

дітей, то в статтях 9, 10, 11, 12, 

15, 16, 18, 19, 25, 26, 49, 50 та ін.  

Закону передбачено, що такий 

злочин має місце, в тому числі, 

якщо відсутня обґрунтована віра 

суб’єкта в те, що потерпіла особа 

досягла певного віку (16р., 18р.). 

Частина 1 

«Статеві 

злочини» 

- - - 

 Акт про 

криміналь-

но-карані 

замахи від 

27.07. 

1981р.
50

 / 

Criminal 

Attempts Act 

1981  

Ст.1. 

2. Особа може бути винна в 

замасі на вчинення злочину, на 

який поширюється цей розділ, 

навіть якщо обставини є такими, 

що вчинення злочину є 

неможливим. 

  

Частина 1 

«Замахи та 

інше», ст.1 

«Замах» 

- - - 

http://legislation.data.gov.uk/ukpga/2003/42/data.htm?wrap=true
http://legislation.data.gov.uk/ukpga/1981/47/data.htm?wrap=true
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Сполуче-

ні Штати 

Америки 

Звід законів 

– Розділ 18
51

 

- - - - - 

Штат 

Техас 

КК від 01. 

01.1974р.
52

 

КК штату Техас § 8.02. 

Фактична помилка 

А) Становить захист від 

переслідування обґрунтована 

впевненість особи щодо питання 

факту, якщо її помилкова 

впевненість виключає різновид 

вини, необхідний для вчинення 

злочину. 

Б) Хоча фактична помилка 

може слугувати захистом від 

обвинувачення, особа все одно 

може бути засуджена за який-

небудь менший злочин, в якому 

вона була б винна, якби факт був 

таким, як вона вважала. Більше 

конкретних положень щодо ФП 

цей КК не містить, однак часто 

законодавець використовує 

формулювання типу «особа 

обґрунтовано вважала» («the 

actor reasonably believes»). Таке 

формулювання часто 

застосовується в ст.9.21, 9.31, 

9.32, 9.42 та ін. глави 9 «Підстави 

виключення КВ» розділу 2 

Розділ 2 

«Загальні 

принципи КВ», 

глава 8 

«Загальні 

підстави 

захисту від 

КВ»  

(§ 8.02).  

 

Передбачено об-

ставини, за яких 

ФП є підставою 

захисту від 

кримінального 

переслідування. 

Окремі 

формулювання , 

хоч прямо і не 

містять 

словосполучення 

«фактична 

помилка», однак 

їх зміст дозволяє 

врахувати  ФП. 

1. Обґрунтована ФП 

(«обґрунтоване 

вірування») є підставою 

захисту від 

кримінального 

переслідування, якщо  

вона виключає форму 

вини, що необхідна для 

відповідного злочину.   

2. ФП може 

обумовлювати 

відповідальність особи за 

інший, менш тяжкий 

злочин, який, як вона 

вважала, вона вчинила. В 

даному положенні може 

«приховуватися» а) 

інкримінування особі 

злочину іншого виду, ніж 

той, що має місце за 

об’єктивними 

характеристиками, і б) 

неінкримінування певної 

обтяжуючої обставини. 

 

 

Переваги: 

а) ФП розглядається в 

окремій статті як 

самостійна підстава 

захисту від 

кримінального 

переслідування; 

б) в окремих випадках, 

зокрема,  щодо 

регламентації підстав 

виключення КВ 

аконодавець вживає 

формулювання, що 

відображають 

суб’єктивну оцінку 

особою відповідних 

обставин. 

Недоліки: 

а) регламентовано 

лише єдиний різновид 

ФП – лише ті з них, що 

виключають КВ; 

б) в «загальній нормі» 

не розглядаються 

необґрунтовані ФП. 

Оцінка норм щодо ФП 

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/part-I/chapter-1
http://www.statutes.legis.state.tx.us/?link=PE
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«Загальні принципи КВ». Під 

цим поняттям, як уявляється, 

розуміється і ФП. 

 

 

в цілому 

Нормативна 

регламентація ФП є 

неповною.  

Загальний висновок 

З урахуванням 

обмеженості 

регламентації ФП в 

даному КК   лише 

деякі положення 

можуть 

використовуватись під 

час розробок змін до 

КК України 

Штат  

Нью-Йорк   

 

КК, глава 40 

Зводу 

законів 

штату, КК 

1965р.
53

 

§ 15.20. Вплив незнання чи 

помилки на відповідальність 

1. Особа не звільняється від 

кримінальної відповідальності за 

свою поведінку тільки тому, що 

вона вчиняє таку під впливом 

помилки у факті, якщо: 

А) така фактична помилка 

не нейтралізує винний психічний 

стан, необхідний для вчинення 

посягання; 

Б) закон, що визначає 

посягання, чи закон, що його 

стосується, прямо не передбачає, 

що така фактична помилка 

становить захист чи виключення; 

В) така фактична помилка 

Частина 1, 

«Загальні 

положення», 

розділ Б 

«Принципи 

КВ» (§ 15.20). 

Передбачено 

обставини, за 

наявності яких 

ФП не виключає 

КВ;  

наведені окремі 

ситуації, в яких 

ФП не може 

слугувати 

захистом від 

кримінального 

переслідування. 

1. Аналізуючи наведене 

положення «від 

зворотнього», можна 

зробити висновок, що ФП 

виключає КВ, якщо вона 

«нейтралізує» форму 

вини, що необхідна для 

відповідного злочину. 

Більш конкретних 

положень стаття не 

містить. ФП може 

впливати на кримінально-

правову оцінку діяння 

особи, якщо на це прямо 

вказано в законі або вона 

є різновидом обставин, 

що виправдовують. 

Переваги: 

а) встановлюються 

«загальні» умови, за 

яких ФП не може бути 

підставою захисту; 

б) в конструкціях 

окремих злочинів 

використовуються 

формулювання, які 

відображають не 

об’єктивну дійсність, а 

суб’єктивну оцінку 

суб’єкта («маючи 

обґрунтовані підстави 

для впевненості», 

«обґрунтоване 

переконання»). 

http://ypdcrime.com/penal.law/
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не являє собою різновид 

помилки, що підтримує захист, 

пов’язаний з обставиною, що 

виправдовує, як вона визначена в 

ст.35 даної глави. 

2. (Регламентовано 

юридичну помилку). 

3. Не зважаючи на 

використання терміну «завідомо» 

в якому-небудь положенні даної 

глави, що визначає посягання, в 

якому вік дитини є його 

елементом, знання 

обвинуваченим віку такої дитини 

не є елементом будь-якого такого 

посягання і не є, якщо інше не 

передбачено, захистом від 

переслідування за нього те, що 

обвинувачений не знав віку 

дитини і вважав, що він такого ж 

чи більшого віку, ніж вказаний у 

законі. 

4. Не зважаючи на 

використання терміну «завідомо» 

в якому-небудь положенні даної 

глави, що визначає посягання, в 

якому сукупна вага речовин, що 

знаходяться під контролем, чи 

марихуани є його елементом, 

знання обвинуваченим сукупної 

ваги таких речовин, що 

знаходяться під контролем, чи 

2. У кожному із 

параграфів ст.35 

«Захисти, пов’язані з 

обставинами, що 

виправдовують» 

використовується поняття 

«обґрунтовано вважає». 

На наш погляд, під це 

формулювання підпадає і 

ФП. 

3. В ч.3 § 15.20. 

зазначається, що ФП у 

віці дитини, якщо така 

обставина кореспондує з 

відповідним елементом 

ЮСЗ, не може бути 

підставою захисту. 

Аналогічне положення 

передбачено в ч.4 щодо 

ФП в загальному розмірі 

речовин, що знаходяться 

під контролем. Варто 

звернути увагу, що 

висновок є категоричним 

і таким, що не залежить 

від обґрунтованості 

помилки. 

Недоліки: 

а) ФП регламентується 

поряд з юридичною 

помилкою та 

незнанням; 

б) розглядаються лише 

ФП, що виключають 

КВ. 

Оцінка норм щодо ФП 

в цілому 

Питання нормативної 

регламентації ФП 

зосереджено на 

єдиному правовому 

наслідку ФП. 

Натомість різноманіття 

помилок та, 

відповідно, їх 

наслідків не отримало 

свого відображення в 

Законі. Звідси 

випливає висновок про 

неповноту 

регламентації ФП. 

Загальний висновок 

Такий спосіб 

законодавчого 

врегулювання питання 

ФП є «нетиповим» для 

законодавця України, 

однак окремі моменти 

все ж можуть бути 
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марихуани не є елементом будь-

якого такого посягання і не є, 

якщо інше прямо не передбачено, 

захистом від переслідування за 

нього те, що обвинувачений не 

знав сукупної ваги речовин, що 

знаходяться під контролем, чи 

марихуани. 

Більше конкретних 

положень щодо ФП цей КК не 

містить, але в ньому часто 

використовується поняття 

«маючи обґрунтовані підстави 

для впевненості» («having 

reasonable ground to believe»), 

«обґрунтоване переконання» 

(«reasonable believe»), під які, як 

видається, підпадає і вибачлива 

ФП. Такі формулювання 

зустрічаються, зокрема, у §35.10, 

125.05, 145.00, 145.05, 145.10, 

145.12, 145.14 тощо.  

використані при 

внесенні відповідних 

мін до КК. 

 

Штат 

Пенсіль-

ванія 

 

 

 

 

 

 

Звід законів 

Пенсільва-

нії – розділ 

18, КК 

1972р.
54

 

 

 

 

§ 304. Незнання чи помилка. 

Незнання чи помилка в питанні 

факту, які мають розумне 

пояснення чи виправдання, є 

підставою захисту, якщо: 1) 

незнання чи помилка усуває 

намір, умисел, віру, недбалість чи 

необережність, необхідних для 

матеріального елементу злочину, 

Глава 3 

«Винність» 

(§304). 

 

 

 

 

 

 

Передбачені 

обставини, за яких 

ФП є підставою 

захисту. Містяться 

деякі положення 

щодо впливу ФП 

на кримінально-

правову оцінку 

окремих ситуацій. 

1. Обґрунтована ФП 

(«розумне пояснення чи 

виправдання») є 

підставою захисту від 

кримінального 

переслідування, якщо 

вона виключає форму 

вини, що необхідна для 

відповідного злочину. 

Переваги: 

а) сформульовані 

«загальні» умови 

за яких ФП може 

виключати КВ; 

б) під час опису 

окремих злочинів 

законодавець часто 

конкретизує 

http://www.legis.state.pa.us/WU01/LI/LI/CT/htm/18/18.htm
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чи 

2) закон передбачає, що 

психічний стан, що виник в 

результаті помилки чи незнання, 

є підставою для захисту. 

В п. а.2. § 2910 «Заманювання 

дитини в автомобіль чи інше 

приміщення» зазначається, що 

помилка особи у віці дитини не є 

захистом. 

Аналогічне положення міститься 

в §3018 (щодо віку потерпілої). 

В § 3102 передбачено, що, якщо 

інше не зазначено, то те, що 

особа не знала про вік дитини чи 

обґрунтовано помилялася, що 

дитина старше 14 років, не є 

підставою захисту. Якщо 

злочинність залежить від 

досягнення дитиною певного 

«критичного» віку, але старше 14 

років, і особа доведе вагомими 

доказами, що він або вона 

обґрунтовано вважали дитину 

старше такого віку, то така 

обставина є захистом від 

кримінального переслідування. 

Подібне положення міститься в § 

6301, де містяться два правила. В 

одному з них передбачено, що 

ФП щодо віку неповнолітнього 

не є підставою захисту від 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тут, на відміну від КК 

штату Нью-Йорк, є 

уточнення, що йдеться 

про обґрунтовану ФП. 

ФП також може бути 

підставою захисту, якщо 

на це існує пряма вказівка 

закону. 

2. Щодо регламентації 

фактичної помилки на 

«рівні» конкретних 

ситуації, то тут можна 

виокремити наступні 

типові моменти: 

1) помилка щодо віку 

особи, як правило, не є 

підставою захисту від 

кримінального 

переслідування (навіть 

якщо у особи були 

підстави вважати, що 

особа досягла певного 

віку); 

2) у деяких випадках 

помилка щодо віку 

неповнолітнього все ж 

може бути підставою 

захисту за певних 

обставин – якщо особа 

доведе, що вона 

обґрунтовано вважала 

(вкаже на конкретні 

можливість впливу ФП 

щодо певної обставини 

(віку іншої особи); 

в) у конструкціях 

окремих злочинів 

вживаються 

формулювання, що 

відображають 

суб’єктивну оцінку 

особою певних 

обставин, що дає 

підстави зробити 

висновок, що вони 

«діють» і в разі їх 

реальної відсутності 

(«вважав», 

«обґрунтовано 

вважав»); 

г) в окремих статтях 

розрізняються 

обґрунтовані та 

необґрунтовані ФП. 

Недоліки: 

а) регламентовано 

лише один правовий 

наслідок ФП – 

усунення КВ і, 

відповідно, лише один 

різновид ФП; 

б) прослідковується 

деяка несистемність 

підходів законодавця 
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відповідальності. Однак,  якщо 

неповнолітньому 16 років або 

більше, але менше 18р., і особа  

доведе вагомими доказами, що 

вона обґрунтовано вважала 

неповнолітнього повнолітнім чи 

старше, то така обставина є 

захистом від кримінального 

переслідування. 

В § 5903 вказано, що сумлінна 

помилка щодо віку 

неповнолітнього є захистом від 

відповідальності, якщо особа 

зробила розумну сумлінну 

спробу встановити справжній вік 

неповнолітнього. 

Крім того, в § 503, § 505, § 506, § 

2101 та ін. використовуються 

поняття «вважав», «обґрунтовано 

вважав», які теж можуть 

відображати ФП (переклад 

окремих положень – за 

джерелом
56

). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

докази), що неповнолітній 

досяг певного віку або 

зробила спробу для його 

встановлення. Цікаво, 

однак законодавець 

диференціює правові 

наслідки помилки в 

залежності від 

конкретного віку 

неповнолітнього (до 14р. 

та 16р. та після 

досягнення цих вікових 

показників); 

3) загальне 

формулювання «вважав» 

«обґрунтовано вважав» 

відображає не те, що мало 

місце об’єктивно, а те, що 

особа оцінювала 

суб’єктивно; під ці 

формулювання підпадає і 

ФП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

до врахування ФП у 

віці іншої особи. 

Оцінка норм щодо ФП 

в цілому 

Нормативна 

регламентація ФП 

зосереджена на 

врахуванні ФП як 

обставини, що 

виключає КВ. При 

цьому інші ФП (ті, що 

обумовлюють інші 

наслідки) взагалі не 

передбачаються. 

Таким чином, 

випливає висновок про 

неповноту 

нормативної 

регламентації ФП. 

Загальний висновок 

Окремі положення 

можуть бути 

використані при 

внесенні відповідно 

змін до КК України. 
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 Кримінальний кодифікований закон Австралійської Федерації 1995р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/cca1995115/sch1.html ; Уголовный кодекс 

Австралии 1995 г. / Научн. редактирование и предисловие канд. юрид. наук, проф. И.Д. Козочкина, Е.Н. Трикоз; перевод с англ. Е.Н. Трикоз. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2002. – С.67-69, 94-95. 

Австра-

лійська 

Федера-
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Кримінальн

ий 

кодифікован
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1995р. 
55

 

 

 

Ст.9.1. Помилка чи незнання 

факту – для інших, ніж 

необережність, елементів вини. 

1. Особа не несе КВ за злочин, 

що містить фізичний елемент, 

відповідно до якого елемент вини 

є іншим, ніж необережність, 

якщо: 

А) під час вчинення діяння, що 

становить фізичний елемент  

даного злочину, особа 

знаходилася під впливом 

помилкової впевненості 

(уявлення) чи незнання певних 

фактів, і 

Б) існування такої помилкової 

впевненості чи незнання факту 

заперечує наявність будь-якого 

елемента вини, що необхідний 

для даного фізичного елемента. 

2. При визначенні, чи 

знаходилася особа під впливом 

помилкової впевненості чи 

незнання фактів, суд, що 

розглядає факти, може вирішити 

питання, чи була ця помилкова 

думка чи незнання фактів 

розумними в обставинах, що 

склалися. 

9.2. Фактична помилка – сувора 

Глава 2 

«Загальні 

принципи КВ», 

частина 2.3. 

«Обста-вини, 

що 

виключають 

КВ»,  розділ 9 

«Обставини, 

пов’язані із 

наявністю 

помилки чи 

незнанням» 

(ст.9.1., 9.2., 

9.5), частина 

2.5. «КВ 

корпорацій», 

ст.12.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передбачено 

загальні 

положення щодо 

ФП, що 

виключають вину, 

а також ФП в 

обставинах, що 

виключають 

злочинність 

поведінки. 

Конкретизовано 

вплив ФП на 

окремі ситуації, 

пов’язані з 

посяганням на 

власність. 

1. ФП може виключати 

вину, тим самим 

виключаючи КВ в цілому. 

З формулювання 

«..елемент вини є іншим, 

ніж необережність» 

випливає висновок, що 

положення ст.9.1. 

поширюється лише на 

вибачливу ФП. Крім того, 

у ч.2 статті зазначено про 

повноваження суду 

визначати 

обґрунтованість  ФП. 

2. Для злочинів так званої 

«сурової 

відповідальності» 

позитивна вибачлива ФП 

щодо обставин, що 

виключають злочинність 

поведінки, усуває КВ. 

Законодавець передбачає 

обставини, які 

враховуються для 

визначення 

обґрунтованості 

допущеної помилки. 

Посилання на ФП не 

може здійснюватися щодо 

злочинів т. зв. 

Переваги: 

а) сформульовані 

загальні положення 

щодо впливу ФП на 

оцінку діяння; 

б) уточнено, на 

підставі яких обставин  

особа може 

розглядатись як така, 

що мала уявлення про 

наявність чи 

відсутність фактів; 

в) конкретизується 

можливість впливу ФП 

та її наслідки на 

злочини т.зв. «суворої 

відповідальності», 

«абсолютної 

відповідальності», 

поширення її на КВ 

корпорацій; 

г) в конструкціях 

окремих ЮСЗ 

вживаються 

формулювання, що 

відображають 

суб’єктивну оцінку 

особою певних 

обставин. 

Недоліки: 

http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/cca1995115/sch1.html
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відповідальність 

Особа не несе КВ за злочин, що 

складається з фізичного 

елементу, який не потребує 

наявності вини, якщо: 

А) під час вчинення діяння, що 

складає фізичний елемент, особа 

вважала, що існують факти, і 

була під  впливом помилкової 

обґрунтованої впевненості  щодо 

фактів, і 

Б) якби факти існували, 

поведінка особи не була б 

злочинною. 

2. Особа  може розглядатись як 

така, що мала уявлення про 

наявність чи відсутність фактів, 

якщо: 

А) він чи вона сформулювали на 

основі попередньої події 

уявлення про те, чи існували ці 

факти за обставин, які 

супроводжували цю подію, і 

Б) особа чесно  і обґрунтовано 

вважала, що обставини, які 

супроводжували дійсну подію 

були такі ж самі чи подібні 

обставинам, що супроводжували 

попередню подію. 

Примітка. Ст.6.2. (Абсолютна 

відповідальність) виключає 

застосування даної статті до 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«абсолютної 

відповідальності». 

3. Ст.9.5. фактично є 

уточненням 

(конкретизацією) впливу 

ФП на окремі ситуації, 

пов’язані з посяганням на 

власність (див. п.1.). 

4. За певних умов, 

передбачених в ст.12 

цього кримінального 

закону, посилатись на ФП 

можуть і корпорації 

(юридичні особи). 

5. Вживання названих 

словосполучень свідчить 

про врахування 

законодавцем, в тому 

числі, ФП в межах 

окремих ситуацій. 

а) передбачено окремі 

правові наслідки ФП 

(виключення вини, 

виключення 

злочинності 

поведінки); 

б) йдеться лише про 

вибачливі ФП; 

в) в ст.9.1. не 

зазначається, про ФП 

щодо яких саме 

обставин йдеться. 

Вказано лише 

правовий наслідок 

такої помилки – 

виключення вини. 

Оцінка норм щодо ФП 

в цілому 

Регламентація ФП є 

достатньо повною. 

Загальний висновок 

Окремі положення 

можуть бути враховані 

при внесенні 

відповідних змін до 

КК України. 



288 
 

злочинів абсолютної 

відповідальності. 

9.5. Посилання на існуюче право. 

Особа не несе КВ за злочин,  що 

має фізичний елемент, який 

відноситься до власності, якщо 

А) під час вчинення діяння, що 

вимагається для даного злочину, 

особа знаходилася під впливом 

помилкової впевненості в 

наявності в неї права власності 

чи права володіння; і 

Б) існування права заперечувало 

б елемент вини для будь-якого 

фізичного елементу злочину. 

2. Особа не несе КВ за будь-який 

інший злочин,  вчинений за 

відсутності права власності чи 

права володіння, які він чи вона 

помилково розглядають як 

існуючі. 

3. Дана стаття не виключає КВ за 

злочин, пов'язаний з 

використанням фізичної сили 

проти іншої особи. 

12.5. Фактична помилка 

(«сувора» відповідальність) 

1. Корпорація може 

застосовувати положення ст.9.2. 

(фактична помилка («сувора» 

відповідальність) тільки щодо 

поведінки, яка, не зважаючи на 
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цю статтю, становила б злочин з 

її боку, якщо: 

А) працівник, агент чи службова 

особа даної корпорації, який 

вчинив дане діяння, знаходилися  

під впливом помилкової, але 

розумної віри щодо фактів, які, 

якби вони існували, означали б 

що дане діяння не становить 

злочину, і 

Б) дана корпорація доводить, що 

вона вчинила необхідні дії з 

метою уникнути такій поведінці. 

2. Невдача в здійсненні 

необхідної дії може бути 

доведена вказівкою на той факт, 

що заборонена поведінка в 

основній своїй частині 

стосувалась: 

А) неадекватному управлінню, 

контролю чи нагляду за 

діяльністю одного чи більше 

працівників, агентів чи 

службових осіб; або 

Б) неефективності систем 

оповіщення (передачі необхідної 

інформації зацікавлених осіб в 

межах корпорації. 

У цьому кримінальному законі 

також в інших випадках 

вживається словосполучення 

«розумно вважав», «вважав», 
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зокрема  у статтях 10.2, 10.3, 10.4 

(розділ 10 «Обставини, пов’язані 

з певними зовнішніми 

факторами»). 

Нова 

Зеландія 

 

Закон про 

злочини від 

1.11. 

1961р.
57

 

Ст.2 Закону містяться дефініції, в 

тому числі «посилання на 

існуюче право» («claim of right»).  

«Посилання на існуюче право 

означає, що під час вчинення 

діяння особа вважає, що у неї 

наявне право власності чи 

володіння на майно,  щодо якого 

начебто було вчинено злочин, 

хоча така думка  ґрунтувалась на 

незнанні чи фактичній помилці  

або іншому питанні права.  

В тексті самого Закону 

неодноразово для пояснення 

змісту злочину використовується 

форму-лювання «без посилання 

на існуюче право» (ст.ст.54, 91, 

219, 226). Крім того, в Законі 

часто вживаються такі 

формулювання «сумлінно 

вважає, ґрунтуючись на розумних  

і правдоподібних підставах». 

Найчастіше воно 

використовується в Частині 3  

«Підстави виправдання чи 

вибачення» Закону. Зокрема, в 

статтях – 30, 32, 36-38, 41, 42, 44-

- Загальних 

положень щодо 

ФП Закон не 

містить. 

Натомість вико-

ристовуються 

формулювання, 

що за своїм 

змістом можуть 

охоплювати і ФП 

1. Дефініція «посилання 

на існуюче право» чітко 

передбачає як одну з її 

підстав ФП. Оскільки 

«посилання на існуюче 

право» в окремих 

випадках виключає КВ, 

підставою такого 

правового наслідку може 

бути ФП.  

2. Формулювання 

«сумлінно вважала, 

ґрунтуючись на розумних  

і правдоподібних 

підставах», хоч і не 

містить вказівку на ФП, 

але, на наш погляд, теж 

регламентує ФП (лише 

вибачливу). Така ФП в 

обставинах, що 

виправдовують чи 

вибачають, прирівнює 

обставини, що існують у 

свідомості особи до тих, 

що мають місце 

об’єктивно, виключаючи 

тим самим КВ в цілому.  

Відсутність 

конкретних положень 

щодо ФП виключають 

можливість їх 

детального аналізу. 
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46, 48, 60. Наявність такої 

сумлінної впевненості також є 

підставою захисту від 

кримінального пересліду-вання. 

В інших статтях воно теж 

використовується. Наприклад, в 

ст.ст.125, 131 В, 132, 134 А, 187 

А, 204 В, 216 Д. В цих статтях 

конкретизується, чи може 

«сумлінне переконання, що 

ґрунтується на розумних і 

правдоподібних підставах» бути 

підставою захисту. 

3. ФП щодо інших 

обставин (окрім підстав 

виправдання та 

вибачення) в одних 

ситуаціях є підставою 

захисту від КВ, а в інших 

– ні.  

ОКРЕМІ ДЕРЖАВИ «СІМ’Ї СОЦІАЛІСТИЧНОГО ПРАВА» 

Респуб-

ліка Куба  

 

Карний ко-

декс від 30. 

04.1988р.
58

 

Ст.23  

1. Хто вчиняє заборонене 

діяння під впливом помилки, що 

стосується одного  з його 

конститутивних елементів, чи 

помилково вважаючи наявними 

будь-які обставини, які, якби 

вони дійсно існували, 

перетворили б його в дозволене 

(законне), не несе КВ. 

2. Те, що було передбачено 

вище, не застосовується, коли 

наявні злочини, вчинені з 

необережності, і помилка є 

наслідком необережності 

Глава 3 

«Обставини, 

що 

виключають 

КВ», розділ 4 

«Помилка» 

(ст.23-24). 

Передбачено ФП 

щодо 

конститутивних 

елементів ЮСЗ, 

що виключає КВ, 

а також помилку в 

особі потерпілого. 

Містяться деякі 

положення щодо 

ФП і на рівні 

окремих ситуацій. 

1. Вибачлива ФП щодо 

обставини, що 

кореспондує з 

відповідним компонентом 

ЮСЗ, якщо з такими 

обставинами пов’язується 

питання злочинності 

діяння,  виключає КВ. Як 

уявляється, така ФП може 

стосуватися наявності 

обставин, що виключають 

КВ (глава 3 цього КК), 

характеру діяння тощо. 

2. Властивості «реаль-

ного» потерпілого за 

Переваги: 

а) питання ФП 

регламентується 

окремими статтями 

КК; 

б) розглядаються ФП 

щодо обставин, що 

кореспондують з 

відповідними 

елементами ЮСЗ, 

також виокремлено 

ФП в особі 

потерпілого; 

в) в конструкціях 

окремих злочинів 

http://www.lwob.org/Pages/ImageAttachment.aspx?KJRdbueokj4YIZOGoCH%2FJZTmRZDoGlHHFkouTRn5xrE%2BrltMlA%20cg4HInHCwNXx6I%20rWAUTdPYz1LqsFPEJysXNQR3p7F8UNUm90Csjxs4H0U%3D
http://www.lwob.org/Pages/ImageAttachment.aspx?KJRdbueokj4YIZOGoCH%2FJZTmRZDoGlHHFkouTRn5xrE%2BrltMlA%20cg4HInHCwNXx6I%20rWAUTdPYz1LqsFPEJysXNQR3p7F8UNUm90Csjxs4H0U%3D
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суб’єкта. 

Ст.24 

Коли внаслідок помилки чи 

іншої обставини злочин вчинено 

проти іншої особи, ніж та, проти 

кого діяння було спрямоване, 

властивості потерпілого не 

враховуються для посилення 

покарання.  

Ст.159.1. Самоправство 

Той, хто замість звернення до 

компетентних органів для того, 

що реалізувати існуюче право, 

яке особа має або обґрунтовано 

вважає, що має, виконує 

самостійно проти явної чи 

прихованої волі боржника, 

підлягає покаранню… 

Ст. 318.1. Наклеп 

Ч.2. Обвинувачений не підлягає 

покаранню, якщо він доведе, що 

інформація, яку він представив 

чи поширив, була правдивою чи 

він мав серйозні підстави для 

впевненості, що це так, і те, що 

він діяв чи обґрунтовано вважав, 

що діє на захист соціально 

виправданого інтересу. 

 

наявності ФП в його особі 

не можуть бути підставою 

посилення покарання. Як 

видається, положення, що 

аналізується, може 

зумовлювати 

неінкримінування 

обтяжуючої обставини 

або, навпаки, 

інкримінування пом’як-

шуючої обставини.  

3. В ст.159.1. відсутнє 

поняття «помилка», але зі 

змісту положень 

випливає, що особа може 

не лише мати право, але і 

вважати, що в неї воно є. 

В останньому випадку 

наявна ФП. В даному разі 

така помилка прирівнює 

об’єктивно існуюче до 

того, що існує 

суб’єктивно. 

4. В ч.2 ст.318 вжите 

формулювання «мав 

серйозні підстави 

впевненості..». Під цим 

формулюванням теж 

може «ховатись» ФП 

особи щодо істинності 

певної інформації. Така 

ФП має кримінально-

вживаються 

формулювання, що 

відображають 

суб’єктивну оцінку 

особою певних 

обставин. Це дозволяє 

«охопити» їх змістом і 

ФП; 

г) законодавцем 

розрізняються 

вибачливі та 

невибачливі ФП. 

Недоліки: 

а) передбачено лише 

окремі різновиди ФП і, 

відповідно, лише деякі 

правові наслідки, які 

вони можуть 

обумовлю-вати. 

Оцінка норм щодо ФП 

в цілому 

Нормативна 

регламентація ФП є 

неповною. 

Загальний висновок 

Окремі положення 

можуть 

використовуватися при 

внесенні відповідних 

змін до КК. 
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правове значення, 

оскільки виключає 

покарання 

Китаська 

Народна 

Респуб-

ліка 

 

КК від 

01.07. 

1979р.
59

 

Ст.16  Діяння, які хоча 

об’єктивно і призвели до 

шкідливих наслідків, але були 

викликані нездоланною силою чи 

неможливістю їх передбачити, не 

визнаються злочинними. 

Ст.243 Фальсифікація 

фактів, омова і наклеп щодо 

третіх осіб, вчинені з ціллю 

піддати цих осіб кримінальному 

переслідуванню за обтяжуючих 

обставин… 

Працівники державних 

органів, що вчинили передбачене 

в частині першій даної статі 

злочин, караються максимально 

суворим покарання із 

передбачених. 

Неумисна омова, що 

виникла через помилкове 

повідомлення чи повідомлення 

даних, які після перевірки 

виявилися помилковими, не 

підпадає під дію частини першої 

та другої цієї статті. 

Загальна 

частина, глава 

2 «Про 

злочини»  

(ст.16). 

Передбачене 

узагальнене 

формулювання, 

під яке може 

підпадати і ФП. 

1. У цьому КК відсутні 

конкретні положення про 

ФП. Цікаво, однак не 

конкретизуються 

обставини, помилка щодо 

яких може зумовлювати 

передбачений у ст.16 КК 

наслідок. 

 2. Ч.2 ст.243 КК 

передбачає, що помилка в 

істинності 

повідомлюваного є 

обставиною, що виключає 

відповідальність за даною 

статтею. Як видається, 

йдеться саме про ФП у 

кримінальному праві. 

Відсутність 

конкретних положень 

щодо ФП виключають 

можливість їх 

детального аналізу. 

http://www.asia-business.ru/law/law1/criminalcode/


294 
 

                                                           
60

 Кримінальний закон Корейської Народно-Демократичної Республіки 1974р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://eng.nkhumanrights.or.kr/board/download.php?fileno=1103&no=4&board_table=bbs_literature  
61

 Федеральний кримінальний кодекс Сполучених Штатів Мексики 1931р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7918  

Корей-

ська 

Народно-

Демокра-

тична Ре-

спублік+ 

Крим. 

закон.
60

 від 

1974р. 

- - - - - 

ОКРЕМІ ДЕРЖАВИ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ 

Сполуче-

ні Штати 

Мексики 

 

Федераль-

ний кримі-

нальний 

кодекс від 

14.08.1931 р. 

(набрав 

чинності - 

17.09. 

1931р)
61

 

Стаття 15. Злочин 

виключається, коли: 

 VIII. Дія чи бездіяльність 

вчинена під впливом 

непереборної  помилки; 

а) щодо одного з істотних 

об’єктивних елементів складу 

злочину; або  

б) щодо протиправності 

поведінки, зумовленої тим, що 

суб’єкт не знав про існування 

закону або про сферу його 

застосування, або вважав, що 

його поведінка є виправданою. 

 Якщо помилки, зазначені у 

попередніх положеннях є 

здоланними, застосовуються 

положення статті 66 цього 

Кодексу. 

Стаття 66. У випадку, якщо 

помилка зазначена в положенні а) 

частини VIII статті 15 цього 

Книга 1, Розділ 

1 «КВ», 

глава IV 

«Виключення 

злочину» 

(ст.15). 

Передбачено 

загальні 

положення щодо 

ФП в обставинах, 

що 

кореспондують з 

об’єктивними 

елементами ЮСЗ 

та в обставинах, 

що 

виправдовують 

поведінку особи. 

Вибачлива ФП щодо 

обставин, що 

кореспондують істотним 

об’єктивним елементам 

ЮСЗ, виключає КВ. У 

п.б) йдеться про помилку 

у протиправності 

(юридичну помилку), але 

в частині «вважав, що 

його поведінка є 

виправданою», на наше 

переконання, може 

вестися мову і йдеться 

про ФП. Невибачлива ФП 

щодо  обставин, що 

кореспондують істотним 

об’єктивним елементам 

ЮСЗ, може 

обумовлювати 

відповідальність за 

необережний злочин, а 

невибачлива позитивна 

Переваги: 

а) розрізняються 

вибачливі та 

невибачливі ФП; 

б) передбачається 

можливість впливу ФП 

не лише на 

кримінально-правову 

кваліфікацію (як це 

найчастіше має місце), 

але і на призначення 

покарання. 

Недоліки: 

а) фактична помилка 

розглядається поряд з 

іншими обставинами, 

що виключають 

злочин; 

 б) з системного 

тлумачення наведених 

статей випливає, що 

вибачлива ФП щодо 

http://eng.nkhumanrights.or.kr/board/download.php?fileno=1103&no=4&board_table=bbs_literature
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7918
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Кодексу була здоланною, 

застосовується караність 

передбачена для необережного 

злочину, якщо діяння, про яке 

йде мова, набуває вказаної форми 

вчинення. У випадку здоланної 

помилки, передбаченої 

положенням б) частини VIII 

статті 15 цього Кодексу, 

покарання не повинно 

перевищувати однієї третини 

покарання, передбаченого для 

вчиненого злочину. 

ФП щодо обставин, що 

виправдовують, впливає 

на призначення 

покарання, пом’якшуючи 

його шляхом 

встановлення 

максимальної межі 

караності злочину 

вказаних обставин 

виключає 

відповідальність, а 

невибачлива - впливає 

на обрання заходів 

кримінально-

правового характеру; 

інші правові наслідки 

ФП не наводяться; 

в) видається 

проблемним 

формулювання 

«істотних об’єктивних 

елементів», оскільки 

містить елемент 

оцінки. 

Оцінка норм щодо ФП 

в цілому 

Нормативна 

регламентація ФП є 

неповною. 

Загальний висновок 

Деякі положення 

можуть бути враховані 

при внесенні 

відповідних змін до 

КК України. Особливу 

зацікавленість 

викликає передбачення 

можливості впливу ФП 

на обрання заходу 

кримінально-
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правового характеру. 

Респуб-

ліка Ко-

лумбія 

Карний 

кодекс 

Колумбії, 

від 24.07. 

2000р.
62

 

Ст. 32. Відсутність КВ 

Кримінальна відповідальність не 

має місця, коли: 

...10. Особа діє з нездоланною 

помилкою, через яку в її 

поведінці не утворюється 

основне діяння з точки зору 

типових характеристик, або через 

яку утворюються об'єктивні 

підстави для застосування 

обставини, що виключає 

відповідальність. Якщо помилка 

була здоланною, діяння є 

караним, якщо закон передбачає 

його як необережне. 

11. Особа діє з нездоланною 

помилкою щодо правомірності 

діяння. Якщо помилка була 

здоланною, покарання 

пом'якшується наполовину. Для 

того, щоб вважати наявним 

усвідомлення протиправності, 

достатньо, щоб особа мала 

можливість в розумні терміни 

дізнатись про неправомірність 

свого діяння. 

13. Нездоланна помилка щодо 

Розділ 3, 

підрозділ 1 

«Каране 

діяння», 

(ст.32). 

Передбачено ФП, 

що обумовлюють 

відсутність КВ, а 

також 

пом’якшують 

покарання. 

1. В даному разі ФП 

розглядається з позиції її 

правових наслідків. 

Вибачлива ФП щодо 

обставини, що «утворює» 

діяння виключає КВ. 

Такий самий наслідок 

може обумовлювати ФП, 

що створює об’єктивні 

підстави для застосування 

обставин, що виключають 

КВ. Такі ж невибачливі 

ФП можуть зумовлювати 

КВ за відповідний 

необережний злочин. 

2. П.11, на нашу думку, 

відображає юридичну 

помилку. 

3. Позитивна вибачлива 

ФП щодо обставини, що 

пом’якшує покарання, 

також є підставою 

пом’якшення покарання. 

Не зовсім зрозуміло, в 

даному разі йдеться про 

обставини, що 

враховуються при обранні 

Переваги: 

а) розрізняються 

вибачливі та 

невибачливі ФП; 

б) передбачається, що 

ФП може впливати не 

тільки на кримінально-

правову кваліфікацію, 

але і бути підставою 

для пом’якшення 

покарання. 

Недоліки: 

а) фактична помилка 

розглядається поряд з 

іншими обставинами, 

що виключають КВ; 

 б) передбачено кілька 

різновидів ФП і, 

відповідно, лише 

окремі її правові 

наслідки.  

Оцінка норм щодо ФП 

в цілому 

Регламентація ФП є 

неповною. 

Загальний висновок 

Деякі положення 

http://www.assetrecovery.org/kc/node/9faaa8c8-46a6-11dd-a84e155588dfe3d4.0;jsessionid=1B94F335D81C6EC5D4581B533A2F4B9A
http://www.assetrecovery.org/kc/node/9faaa8c8-46a6-11dd-a84e155588dfe3d4.0;jsessionid=1B94F335D81C6EC5D4581B533A2F4B9A
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однієї з обставин, які дають 

підстави для пом'якшення 

караності, дає можливість для 

застосування пом'якшення. 

заходів кримінально-

правового впливу чи про 

обставини, що впливають 

на кримінально-правову 

кваліфікацію. 

Якщо не обмежувати 

«сферу» їх дії лише 

пом’якшуючими 

обставинами, що 

враховуються при обранні 

заходів кримінально-

правового впливу, то 

наведеною нормою 

можуть охоплюватися 

такі наслідки: 

інкримінування особі 

злочину іншого виду 

(більш м’якого), ніж той, 

що має місце об’єктивно, 

або привілейованого його 

складу. 

можуть бути враховані 

при внесенні 

відповідних змін до 

КК України. Зокрема, 

в аспекті впливу ФП 

на призначення 

покарання. 

Респуб-

ліка Перу 

Карний 

кодекс від 

09.09. 

1991р.
63

 

Стаття 14. Помилка щодо складу 

злочину  

Помилка щодо елементу складу 

злочину або щодо обставини, яка 

обтяжує покарання, якщо вона є 

нездоланною, виключає 

відповідальність або її 

посилення. Якщо ж вона була 

здоланною, кримінальне 

правопорушення карається як 

Книга 1, 

загальна 

частина, розділ 

2 «Каране 

діяння», глава 

1 «Основи 

караності» 

(ст.14-15). 

Передбачена ФП 

щодо обставин, 

що кореспон-

дують з 

відповідними 

елементами ЮСЗ, 

щодо обставин, 

що обтяжують 

покарання. 

Окремо 

1. Вибачлива ФП щодо 

обставини, що 

кореспондує з 

відповідним компонентом 

ЮСЗ виключає КВ.  Така 

невибачлива ФП може 

зумовлювати КВ за 

необережний злочин. 

Вибачлива ФП щодо 

обставини, що обтяжує 

Переваги: 

а) ФП присвячено 

окремі статті КК; 

б) регламентовано 

найбільш поширені 

різновиди ФП; 

в) проводиться 

диференціація ФП на 

вибачливі та 

невибачливі, а також 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182588
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необережне, якщо це 

передбачено законом. 

Нездоланна помилка щодо 

діяння, що «утворює» 

кримінальне правопорушення, 

виключає відповідальність. Якщо 

помилка була здоланною, вона 

пом'якшує покарання. 

Стаття 15. Культурно обумовлена 

помилка в розумінні 

Той, хто через свою культуру чи 

звичаї вчинить каране діяння без 

можливості зрозуміти злочинний 

характер свого акту поведінки 

або визначити його відповідно до 

такого розуміння, звільняється 

від відповідальності. Коли з тієї 

ж причини ця можливість 

зменшується - покарання 

пом’якшується. 

регламентовано 

ФП в 

правомірності 

скоюваного. 

покарання, виключає 

посилення КВ. Не зовсім 

зрозуміло, чи 

поширюється друге 

положення (речення) 

ст.14 КК на ФП в 

обставині, що обтяжує 

покарання.  

2. Вибачлива ФП щодо  

обставини, від якої 

залежить злочинність 

діяння, виключає КВ. 

Така невибачлива ФП 

пом’якшує покарання. 

3. Формулювання ст.15 

«без можливості 

зрозуміти» та «коли 

можливість змен-

шується» видаються 

оціночними х-ками, що у 

свою чергу можуть 

породжувати проблеми 

для практики. 

Виникає питання, чи 

можна розцінювати 

наведені формулювання 

як такі, що означають 

відповідно вибачливість 

та невибачливість ФП. На 

наш погляд, відповідь 

повинна бути 

позитивною. 

розрізняється їх вплив 

на кримінально-

правову оцінку діяння; 

г) передбачається 

можливість впливу 

ФП, як на 

кримінально-правову 

кваліфікацію, так і на 

призначення 

покарання. 

Недоліки: 

а) не зовсім зрозуміла 

конструкція ст.14 

(першого та другого 

положень) в аспекті 

невибачливої ФП; 

б) системно не 

розглядаються 

негативні і позитивні 

ФП (навіть в частині 

існуючих норм); 

в) використання в 

окремих 

формулюваннях 

оціночних х-к. 

Оцінка норм щодо ФП 

в цілому 

Регламентація ФП є 

достатньо повною, 

однак в окремих 

випадках 

несистемною. 
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 Загальний висновок 

Окремі положення 

щодо ФП можуть бути 

використані під час 

внесення змін до КК 

України. 

Респуб-

ліка Уру-

гвай 

КК від 4. 

12.1933р.
64

 

22. Фактична помилка Фактична 

помилка щодо конститутивних 

ознак злочину звільняє від 

покарання, крім випадку, коли 

такий злочин відповідно до 

закону може бути вчинено 

необережно. 

23. Помилка в особі 

Коли внаслідок фактичної 

помилки шкоду було завдано 

іншій особі, аніж та, відносно 

якої суб'єкт мав намір здійснити 

посягання, відповідальність 

визначається наміром і винний 

має бути покараний не 

відповідно до закону, який він 

порушив, а відповідно до закону, 

який він мав намір порушити. 

Книга 1, Розділ 

1 «Загальна 

частина», глава 

3 «Вина», 

ст.22-23, 25. 

Передбачена ФП 

щодо обставин, 

що 

кореспондують з 

відповідними 

компонентами 

ЮСЗ. Окремо 

регламентовано 

ФП в особі 

потерпілого. 

1. ФП щодо 

конститутивних ознак 

відповідного злочину 

звільняє від покарання. З 

позиції кримінального 

права коректніше, як 

уявляється, вести мову 

про виключення КВ. З 

системного трактування 

ст.22 випливає, що така 

ФП може виключати 

лише умисел, але не 

«звільняти від покарання» 

взагалі, якщо необережне 

діяння є також 

кримінально караним. 2. 

Ст.23 є відображенням 

принципу суб’єктивного 

інкримінування в частині 

ФП в особі потерпілого.  

Те, що особа несе КВ не 

за тим законом, який 

об’єктивно був 

порушений, а за тим, який 

особа мала намір 

Переваги: 

а) ФП регламентується 

окремою статтею; 

б) передбачаються 

кілька різних правових 

наслідків ФП – 

звільнення від 

покарання, 

виключення умислу. 

Недоліки: 

а) законодавцем не 

розрізняються 

вибачливі та 

невибачливі ФП; 

б) окремі положення є 

загальними і 

потребують, на наше 

переконання, 

конкретизації 

(зокрема, ст.23) або 

доповнення. 

Оцінка норм щодо ФП 

в цілому 

Регламентація ФП 

видається неповною.  

http://www.assetrecovery.org/kc/node/7a3e8566-4c38-11dd-8cc2-850a0ec29df8.2
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порушити, означає 

можливість обумовлення 

ФП відповідальності на 

підставі іншого (не 

обов’язково менш 

тяжкого) злочину. 

Виникає питання, чи 

поєднується цей варіант 

впливу з впливом на 

стадію злочину.  

Питання пом’як-шуючих і 

обтяжуючих обставин тут 

прямо не вирішується, але 

з аналізу даного 

положення  випливає, що 

у вину можуть бути 

поставлені лише ті 

обставини, що 

охоплювались умислом 

особи, що означає 

можливість 

інкримінування чи 

неінкримінування 

обтяжуючих чи 

пом’якшуючих обставин, 

щодо яких суб’єкт 

помиляється. 

 

 

 

 

 

Загальний висновок 

Окремі положення 

можуть бути враховані 

при внесенні 

відповідних змін до 

КК України. 
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ОКРЕМІ ДЕРЖАВИ АФРИКИ 

Об’єдна-

на Рес-

публіка 

Танзанія 

+ 

Карний 

кодекс від 

28.09. 

1945р.
65

 

11. Людина, яка діє чи 

бездіє під впливом чесної і 

обґрунтованої, але помилкової 

впевненості в існуванні певних 

обставин, не несе КВ за дію чи 

бездіяльність будь-якого 

більшого ступеню, ніж якби 

реальний стан речей був таким, 

як особа вважала. Дія цього 

правила може бути виключена 

нормами закону, що стосуються 

цього питання. 

Ст.135. Будь-яка особа, хто 

незаконно і непристойно 

здійснив напад на жінку або 

дівчину вчиняє фелонію і 

підлягає покаранню позбавлення 

волі на строк 14 років… 

Достатній захист від такого 

обвинувачення  матиме місце, 

якщо буде доведено, що 

обвинувачена особа мала 

обґрунтовані підстави для 

впевненості і насправді була 

впевнена, що дівчина досягла або 

була старше дванадцятирічного 

віку. 

Аналогічно описана 

підстава захисту від 

Частина 1 

«Загальні 

положення», 

глава 4 

«Загальні 

правила КВ» 

(ст.11). 

 

Передбачено 

загальне 

положення щодо 

впливу ФП на 

кримінально-

правову оцінку 

діяння. Також 

містяться деякі 

конкретні 

положення щодо 

впливу ФП на 

кримінально-

правову оцінку 

окремих ситуа-

цій. 

1. Обґрунтована ФП щодо 

певних обставин діяння 

обумовлює кримінально-

правову оцінку діяння на 

підставі не тих обставин, 

що об’єктивно існували, а 

тих, які особа 

неправильно оцінювала. 

Як видається, під таким 

узагальненим 

формулюванням може 

приховуватися будь-який 

вплив ФП на 

кримінально-правову 

кваліфікацію -  

виключення КВ, 

інкримінування іншого 

злочину, ніж той, що був 

вчинений об’єктивно, 

неінкримінування певної 

обставини, оцінку діяння 

особи з урахуванням 

інституту стадій злочину 

тощо. 

2. Щодо впливу ФП на 

Переваги: 

а) ФП   регламентована 

не лише «загальною» 

нормою, але і 

окремими 

«спеціальними» 

нормами; 

б) за рахунок 

загальності ст.11 нею 

охоплюються значна 

частина ситуацій, що 

містять ФП; 

в) в тексті КК 

превалюють 

формулювання, що 

відображаються 

суб’єктивну оцінку 

особою певних 

обставин. 

Недоліки: 

а) ст.11 сформульована 

дуже узагальнено, що 

породжує необхідність 

в конкретизації її 

положень; 

http://www.assetrecovery.org/kc/node/18a24920-a342-11dc-bf1b-335d0754ba85.2
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кримінального переслідування у 

ст. ст. 136 та 138, 141, 142, 153 

цього КК, які передбачають 

відповідальність за «статеві 

злочини» (таке узагальнене 

поняття в цьому КК не 

використовується). 

Крім того, в КК, що аналізується, 

часто використовується поняття 

«вважав», «обґрунтовано 

вважав», «маючи обґрунтовані 

підстави для впевненості». 

Зокрема, ці формулювання 

зустрічаються у наступних 

статтях - 47, 65, 103, 122, 179, 

181, 258, 301, 311, 335 тощо. 

окремі злочини, то з 

наведеного випливає, що 

йдеться про позитивну 

обґрунтовану ФП у віці 

потерпілої. Така помилка 

може виключати КВ 

особи. 

3. Формулювання 

наведених статей, що 

відображають 

суб’єктивну оцінку особи 

певних обставин, на нашу 

думку, теж в певній мірі 

стосуються ФП, оскільки 

така оцінка може бути 

помилковою. 

 

б) в «загальній» нормі 

прямо вказується на 

жоден з можливих 

правових наслідків 

ФП. 

Оцінка норм щодо ФП 

в цілому 

Регламентація ФП в 

цілому видається дуже 

узагальненою і 

неповною. 

Загальний висновок 

Лише деякі аспекти 

положення можуть 

бути враховані при 

внесенні відповідних 

змін до КК України. 

Арабська 

Респуб-

ліка 

Єгипет 

 

КК від 

1937р.
66

 

Ст.60. Положення Карного 

кодексу не будуть поширюватися 

на будь-яке діяння, вчинене з 

сумлінно («з доброю вірою»), що 

відповідає праву, визначеного 

чеснотами шаріату. 

Ст.63. Покарання не 

покладається на державного 

службовця, якщо: …, якщо він 

вважав, що виконує наказ 

начальника, якому він 

зобов’язаний коритися, … з 

доброю вірою вчиняє діяння на 

втілення законного 

Книга 1 

«Загальні 

положення», 

частина 9 

«Обставини, 

що дозволені і 

запобігають 

покаранню» / 

«Permissibility 

Causes And 

Penalty 

Preventives»(ст.

60, 63). 

Міститься уза-

гальнене поло-

ження щодо 

впливу «доброї 

віри» на 

кримінально-

правову 

кваліфікацію 

діяння. Також 

передбачені деякі 

конкретні 

положення щодо 

впливу ФП на 

кримінально-

1. Положення ст.60 КК, 

хоч і чітко не 

«прив’язується» до ФП, 

однак, на наш погляд, 

може стосуватися 

вибачливої ФП. 

2. В ст.63 цього КК 

передбачена вибачлива 

ФП щодо певних 

обставин (зокрема, щодо 

наявності в нього 

відповідних повнова-

жень), що виключає 

караність діяння. 

Переваги: 

а) використання 

законодавцем 

формулювань, що 

відображають 

суб’єктивну оцінку 

особою певних 

обставин; 

б) врахування ФП на 

рівні окремих 

ситуацій. 

Недоліки: 

а) відсутність 

конкретної норми 

http://www1.umn.edu/humanrts/research/Egypt/criminal-code.pdf
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розпорядження, або те, що він 

вважає частиною своїх 

повноважень, які має виконати. 

В будь-якому разі суддя повинен 

встановити, що він не вчинив 

діяння, за винятком після 

перевірки і розслідування, і що 

він вважав в його законність і 

його вірування ґрунтувались на 

обґрунтованих обставинах.  

Ст.238 

Будь-хто, хто внаслідок 

недбалості, випадковості чи 

необережності, неслідуванню 

законам, постановам, статутам чи 

системі  помилково заподіяв 

смерть іншій особі буде 

покараний арештом на строк не 

менше ніж шість місяців і 

штрафом  не більше двісті фунтів 

чи одним з цих покарань. 

В ст.ст. 103bis, 104bis, 106А 

використовується поняття 

«помилково вірить». 

правову оцінку 

окремих ситуацій. 

3. Своєрідною видається 

ст.238 КК, в якій 

передбачається 

відповідальність за 

вбивство іншої особи, що 

мало місце, зокрема, 

через допущення ФП. 

Своєрідність полягає у 

тому, що необережність і 

помилка розглядаються 

як одно порядкові 

категорії. Крім того, на 

підставі цієї статті можна 

зробити висновок, що 

фактична помилка може 

зумовлювати КВ за 

заподіяння шкоди через 

необережність. 

4. Формулювання у 

зазначених статтях 

«помилково вірить», як 

уявляється, також 

передбачає ФП.  

щодо ФП; 

б) фрагментарність 

існуючих положень в 

аспекті регламентації 

ФП; 

в) з існуючих 

положень можна 

припустити про 

врахування лише 

вибачливих ФП, окрім 

ст.238. 

Оцінка норм щодо ФП 

в цілому 

Регламентація ФП є 

неповною і 

несистемною. 

Загальний висновок 

Такий спосіб 

регламентації ФП 

неприйнятний для КК 

України. 

Алжирськ

а Народ-на 

Демо-

кратична 

Респуб-

ліка 

КК від 11. 

06.1966р.
67

 

- - - - - 

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7998
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Респуб-

ліка Судан 

 

КК від 31. 

12.2003р.
68

 

Ст.44. Діяння, вчинене особою, 

що зобов’язується чи 

виправдовується правом: жодне 

діяння не є злочином, що 

вчиняється особою, яка законом 

зобов’язується вчинити його чи  

його вчинення виправдовується 

правом, чи яка через фактичну 

помилку і не через юридичну 

помилку добросовісно вірить, що 

вона зобов’язується правом це 

діяння вчинити чи вчинення 

цього діяння виправдовується 

законом. 

Приклади: 

А - працівнику суду наказано 

заарештувати особу, яка не 

вчинила жодного злочину; 

Б – особа А бачить вбивство і 

розраховує на обов’язок усіх осіб 

затримувати вбивць, але мав 

місце самозахист. 

Ст.37. Сумлінність («добра віра» 

- «good faith»). Діяння є 

вчиненим або вважається 

вчиненим сумлінно, якщо воно 

вчинено чесно з належною 

турботою і увагою без злого 

умислу. 

В багатьох статтях кодексу 

вживається слово «сумлінно 

Глава 3 

«Кримінальна 

відповідальніст

ь» (ст.44); 

глава 2 

«Загальні 

пояснення і 

дефініції» 

(ст.37). 

 

Передбачена 

позитивна ФП 

щодо обов’язку 

вчинити певне 

діяння і щодо 

обставини, що 

виправдовує. 

Вживаються 

окремі 

формулювання, 

що можуть 

включати в свій 

зміст ФП. 

1. В ст.44 чітко 

зазначається, що 

вибачлива ФП щодо 

обов’язку особи вчинити 

певне діяння чи щодо 

наявності обставини, що 

його виправдовує, 

виключає злочинність 

такого діяння. 

2. В деяких інших 

статтях, в тому числі 

наступних статтях глави 

3, відсутнє 

словосполучення «ФП», 

однак вживаються слова 

«вірить», «сумлінно 

вірить», які відображають 

не об’єктивну дійсність, а 

те, що особа вважала 

суб’єктивно. Цим самим, 

на наш погляд, 

законодавець регулює 

ситуації, що містять ФП.  

 

Переваги: 

а) передбачено такий 

правовий наслідок ФП, 

як виключення КВ; 

б) використовуються 

формулювання, що 

відображають 

суб’єктивну оцінку 

особою певних 

обставин. 

Недоліки: 

а) регламентовано 

лише окремі різновиди 

ФП і їх наслідки; 

б) в наведених 

положеннях йдеться 

лише про вибачливі 

ФП. 

Оцінка норм щодо ФП 

в цілому 

Існуючі положення 

щодо ФП є 

фрагментарними і 

несистемними. 

Загальний висновок 

Лише окремі аспекти 

регламентації ФП 

можуть бути враховані 

при внесенні 

відповідних змін до 

КК України. 

https://www.ecoi.net/sudan/nationallaw
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вірить» «вірить». Зокрема, ст.44, 

45, 46, 48, 52, 60, 249, 262, 266. 

ОКРЕМІ ДЕРЖАВИ АЗІЇ 

Респуб-

ліка 

Туркме-

ністан 

 

КК від 01. 

01.1998р.
69

 

Стаття 31. Юридична і фактична 

помилка 

 (2) Якщо особа, вчиняючи 

передбачене кримінальним 

законом діяння, добросовісно 

помилялась щодо фактичних 

обставин, що стосуються складу 

даного злочину, то вона не може 

нести відповідальність за умисне 

вчинення цього діяння. 

3. Якщо закон пов’язує більш 

суворе покарання з наявністю 

певних фактичних обставин, але 

особа, вчиняючи злочин, 

добросовісно помилялась щодо 

цих обставин, то вона не підлягає 

більш суворій відповідальності. 

 

Розділ 2 

«Злочин», 

глава 5 «Вина» 

 

Передбачено 

загальні поло-

ження щодо ФП в 

обставинах, що 

кореспондують з 

відповідними 

компонентами 

ЮСЗ. 

1. Вибачлива ФП щодо 

обставин, що 

кореспондують з 

відповідними 

компонентами ЮСЗ 

виключає умисел. 

Логічно випливає, що 

щодо тих злочинів, 

відповідальність за 

необережне вчинення 

яких не передбачена цим 

КК, така ФП виключає 

КВ. 

2. Негативна вибачлива 

ФП щодо обставин, що 

посилюють КВ, 

обумовлює неможливість 

їх ставлення особі у вину. 

Як видається, в даному 

разі, може вестися мова 

про ФП щодо 

обтяжуючих обставин, 

щодо обставин, що 

«перетворюють» діяння в 

злочин іншого виду 

Переваги: 

а) регламентовано 

значну частину 

ситуацій, що містять 

ФП; 

в) встановлюється 

пріоритет 

суб’єктивного 

інкримінування. 

Недоліки: 

а)  законодавець 

регламентує лише 

вибачливі ФП;  

б) єдиним наслідком 

ФП щодо обставини, 

що стосується 

відповідного ЮСЗ 

(ст.31), визнається 

виключення умислу (з 

тлумачення статті 

випливає другий 

наслідок – виключення 

КВ). Як уявляється, 

такі правові наслідки 

не вичерпують весь 

http://aarhus.ngo-tm.org/Tm_law/Ug_kod/index.htm
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(більш тяжкого) тощо. 

Варто звернути увагу, що 

положення ч.3 ст.31 є 

однобічним, оскільки 

стосується лише 

негативної ФП щодо 

обставин, що посилюють 

КВ.  

спектр можливих 

наслідків ФП; 

в) однобічність 

регламентації окремих 

ситуацій (ч.3 ст.31). 

  Оцінка норм щодо 

ФП в цілому 

Регламентація ФП є 

достатньо повною. 

Загальний висновок 

Окремі положення 

щодо ФП можуть бути 

враховані при внесенні 

відповідних змін до 

КК України. 

Респуб-

ліка 

Індонезія 

 

КК 1915р. 

(введений в 

дію 27.02. 

1982р.)
 70

 

 

Ст.51  

1. Не карається особа, яка вчиняє 

діяння на виконання офіційного 

наказу, виданого компетентним 

органом. 

2. Офіційний наказ, виданий 

некомпетентним органом, не 

виключає покарання, якщо тільки 

підлеглий сумлінно не вважав 

його виданим компетентним 

органом...  

Розділ ІІІ 

«Виключення, 

пом’якшення і 

посилення 

покарання»; 

книга 1 

«Загальні 

положення» 

(ст.51). 

 

Відсутні 

конкретні 

положення щодо 

ФП. 

 

Відсутні загальні чи 

конкретні положення про 

ФП. Лише в одній статті 

передбачена вибачлива 

ФП щодо обставини, що 

виключає караність 

діяння, а саме – щодо 

законності наказу (видачі 

його компетентним 

органом), на виконання 

якого суб’єкт діяв. 

Відсутність 

конкретних положень 

щодо ФП виключають 

можливість їх 

детального аналізу. 

Іслам-ська 

Республі-

ка Афгані-

стан 

Карний 

кодекс від 

7.10. 

1976р.
71

 

Ст.36. Злочин вважається 

неумисним, коли наслідок 

злочину є результатом помилки 

особи, незалежно від того, чи 

Книга 1 

«Загальні 

положення», 

розділ 2 

ФП конкретно не 

регламентована. 

Законодавець не 

розмежовує 

1. Як випливає з назви 

частини 2 глава 2 

«Злочинний намір і 

помилка», законодавець 

Переваги: 

а) міститься загальне 

положення щодо ФП, а 

також окремі 

http://www.unodc.org/cld/document/idn/indonesian_penal_code.html
https://www.unodc.org/tldb/showDocument.do?documentUid=2100
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 помилка пов’язана з недбалістю, 

довірливістю, легковажністю або 

у зв’язку з недотриманням 

законів, правил і порядків. 

Ст.400 

Особа, яка вбила іншу особу 

помилково як наслідок 

недбалості, неуважності, 

легковажності чи недотримання 

правил і норм, чи особа, яка 

ненавмисно стала причиною 

смерті іншої людини буде 

покарана…. 

В статтях 361, 368, 368, 369, 371, 

373, 509 та ін. в диспозиції статей 

використовується формулювання 

«через помилку». 

В статтях 56, 59, 64 цього КК при 

описі обставин, за наявності яких 

діяння не вважається злочином 

використовуються 

формулювання «вважає» (ст.56), 

«переконаний раціональними 

доводами і розумними 

підставами» (ст.59), «сумлінно» 

(ст.64). 

«Злочини», 

глава 2 

«Елементи 

злочину», 

частина 2 

«Моральний 

(мисленнє- 

вий) елемент. 

Злочинний 

намір і 

помилка», 

(ст.36). 

помилку та 

необережність. В 

окремих статтях  

передбачені 

формулювання, 

що можуть 

включати в свій 

зміст і ФП 

«прирівнює» 

необережність до 

помилки. Таким чином, 

не викликає здивувань, 

що передбачається лише 

єдиний правовий наслідок 

помилки – виключення 

умислу. 

2. В статтях, що містять 

слово «помилково», його 

слід тлумачити ширше, 

розуміючи під ним не 

лише ФП, але і прояв 

необережності, що не 

містить ФП.  Нагадаємо, 

що, на наш погляд, ФП і 

необережність 

перетинаються  частково 

(детальніше – див. 1.2.). 

3. Формулювання, що 

використовуються в главі 

4 при конструюванні 

підстав ненастання КВ 

свідчать про те, що вони 

можуть включати в свій 

зміст і ФП щодо  

наявності таких обставин. 

«спеціальні» 

положення; 

б) деякі ЮСЗ 

сформульовані таким 

чином, що можуть 

«включати» ФП. 

Недоліки: 

а) не розмежовується 

необережність і 

помилка. Такий підхід 

звужує зміст 

останньої, оскільки не 

дозволяє охопити 

вибачливі ФП, що 

«нейтралізують» 

необережність; 

б) передбачено лише 

окремі різновиди ФП і 

лише  деякі правові 

наслідки ФП 

(виключення умислу, з 

тлумачення окремих 

статей випливає також 

можливість 

виключення КВ). 

Оцінка норм щодо ФП 

в цілому 

Регламентація ФП є 

неповною. 

Загальний висновок 

Лише деякі положення 

щодо ФП можуть бути 
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враховані при внесенні 

відповідних змін до 

КК України. 

Об’єднані 

Арабські 

Емірати 

 

Карний 

кодекс 

1987р.
72

 

 

Ст.38. Моральний елемент 

злочину складається з наміру і 

помилки. 

Абз.2. Помилка виникає, якщо 

злочинний результат виникає з 

причини помилки злочинця, 

незалежно від того, чи така 

помилка є недбалістю, 

неуважністю, необережністю, 

необачністю або недотриманням 

законів, положень, правил або 

розпоряджень. 

Ст.39.  

1. Якщо діяння вчиняється під 

впливом неправильного уявлення 

фактів, відповідальність 

винуватця визначається на основі 

тих фактів, які він неправильно 

уявляв, якщо вони мають 

властивість скасовувати чи 

пом’якшувати відповідаль-ність, 

за умови, що їх припущення 

ґрунтуються на обґрунтованих 

підставах і на основі дослідження 

і встановлення. 

2. Якщо помилка дозволяє 

розглядати  винуватця як такого, 

що не підлягає відповідальності і 

помилка виникає через його 

недбалість чи халатність, він 

Глава 2 

«Елементи 

злочину», 

розділ 2 

«Моральний 

елемент» 

(ст.38-39).  

 

 

Передбачено  

загальне 

положення щодо 

врахування ФП на 

підставі тих 

обставин, які 

особа 

неправильно 

оцінювала. Також 

містяться деякі 

конкретні 

положення щодо 

ФП в обставинах, 

за наявності яких 

діяння не 

вважається 

злочином. 

1.  Як випливає зі змісту 

ст.38, законодавець не 

відмежовує 

необережність від 

помилки. 

2. Більш конкретно ФП 

регламентована в ст.39. 

Вибачлива ФП щодо 

певних обставин 

обумовлює кримінально-

правову оцінку діяння на 

підставі не тих обставин, 

що об’єктивно існують, а 

тих, які особа  

неправильно оцінювала. 

Така ФП може мати 

різний вплив на 

кримінально-правову 

кваліфікацію – виключати 

кримінальну 

відповідальність, 

обумовлювати 

інкримінування іншого 

злочину, ніж той, що був 

вчинений об’єктивно 

(менш тяжкого), 

Переваги: 

а) незважаючи на 

загальність положення 

ст.39, нею 

охоплюються різні 

правові наслідки ФП 

(хоча прямо про них не 

зазначено); 

б) конструкції 

обставин, що 

виключають злочин, 

дозволяють охопити і 

позитивну ФП щодо 

них; 

в) в окремих ситуаціях 

розмежовуються 

вибачливі та 

невибачливі ФП. 

Недоліки: 

а) виникають 

складнощі в 

термінології, оскільки 

помилка тут 

прирівнюється до 

необережності; 

б) відсутність прямої 

https://www.icrc.org/ihl-nat/.../$FILE/Penal%20Code.pdf
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буде нести відповідальність за 

необережний злочин, якщо 

діяння карається законом, на 

основі такого розгляду. 

В ст.53, 55, 56, 57 цього КК глави 

4, в яких передбачаються 

обставини, за наявності яких 

діяння не вважається злочином 

використовуються 

формулювання «вважає і має 

обґрунтовані підстави для цього» 

(ст.56), «сумлінно» (ст.53), 

«розумні підстави..» (ст.57). 

неінкримінування певної 

обставини тощо. 

Невибачлива ФП 

обумовлює 

відповідальність за 

необережний злочин. 

3. Формулювання, що 

використовуються в главі 

4 дозволяють зробити 

висновок, що зміст цих 

статей може включати і 

ФП в наявності цих 

обставин. 

 

вказівки на конкретні 

правові наслідки ФП; 

в) обмеження 

врахування ФП 

ситуаціями, що 

скасовують чи 

пом’якшують 

відповідальність, що 

може суперечити 

принципу 

суб’єктивного 

інкримінування. 

Оцінка норм щодо ФП 

в цілому 

Регламентація ФП є 

достатньо повною. 

Загальний висновок 

Більшість положень 

щодо ФП можуть бути 

враховані при внесенні 

відповідних змін до 

КК України. 

Японія 

 

Карний 

кодекс від 

24.04. 

1907р.
73

 

Ст.38. Умисел, 

необережність і помилка. 

Не карається діяння, 

вчинене за відсутності умислу 

вчинити злочин; однак це не 

стосується випадків, коли закон 

містить спеціальні положення. 

Якщо особа, що вчинила 

злочин, під час його вчинення не 

знала, що вчиняє злочин більш 

Частина 1 

«Загальні 

положення», 

глава 7 

«Відсутність 

складу 

злочину, 

пом’якшення 

покарання і 

Передбачено за-

гальне положення 

щодо ФП в 

обставинах, що 

«посилюють» КВ. 

Фактично лише ч.2 ст.38 

присвячена ФП щодо 

обставин, що посилюють 

КВ особи. Така ФП 

виключає КВ особи за 

більш тяжкий злочин. 

Можна зробити висновок, 

що в даному разі йдеться, 

зокрема, про ФП щодо  

Переваги: 

а) ФП розглядається 

«поряд» з виною. 

Недоліки: 

а) міститься дуже 

загальне 

формулювання щодо 

ФП, яке потребує 

конкретизації; 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/PC.pdf
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тяжкий, ніж той, яке вона, на її 

думку, вчиняє, до неї не можуть 

застосуватись заходи відповідні 

вчиненому їй в дійсності більш 

тяжкому злочину.  

Відсутність умислу 

вчинити злочин не може мати 

місце через незнання закону; 

однак в залежності від обставин, 

можливе пом’якшення 

покарання. 

  

звільнення від 

покарання» 

(ст.38).  

обставин, що 

перетворюють діяння в 

злочин іншого виду 

(більш тяжкого) та щодо 

обтяжуючих обставин. 

б) передбачено лише 

окремі різновиди ФП і, 

відповідно, їх правові 

наслідки, хоча прямо 

вони не 

сформульовані; 

в) законодавець не 

диференціює наслідки 

помилки в залежності 

від її виду – вибачлива 

чи невибачлива. 

Оцінка норм щодо ФП 

в цілому 

Регламентація ФП є 

неповною. 

Загальний висновок 

Лише деякі положення 

можуть бути враховані 

в КК України. 

Республі-

ка Індія 

 

Карний ко-

декс від 06. 

10.1860р.  

(набрав 

чинності 

1862р.)
74

 

76. Немає злочину, якщо особа, 

вчиняючи певне діяння, через 

фактичну помилку, а не помилку 

в праві добросовісно вважала 

себе за законом уповноваженою 

на таке діяння (в оригіналі тексту 

наводяться два приклади). 

79 Не є злочином діяння, вчинене 

особою, яка виправдана законом, 

чи яка через фактичну помилку і 

не через помилку в праві 

добросовісно вважала, що діяла 

Глава 4 

«Загальні 

виключення» 

(ст.ст. 75-106). 

Загальної норми 

щодо ФП не 

передбачено, 

однак в окремих 

статтях містяться 

формулювання, 

що включають в 

свій зміст і ФП. 

 

1. В статтях 76 і 79 прямо 

вживається 

словосполучення 

«фактична помилка». 

Обидві статті 

регламентують ФП, що 

виключають злочин – 

вибачлива ФП щодо 

наявності повноваження 

на вчинення певних дій та 

ФП щодо правомірного 

характеру вчиненого. 

Переваги: 

а) передбачено 

можливість 

виключення КВ через 

ФП; 

б) врахування 

законодавцем 

вибачливої ФП при 

конструюванні 

відповідних ЮСЗ. 

Недоліки: 

а) відсутня загальна 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=201592
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правомірно. 

В багатьох інших статтях цього 

розділу вживаються 

формулювання «з доброї віри» 

(сумлінно), «маючи обґрунтовані 

підстави для розуміння». 

Зокрема, йдеться про статті 75, 

77, 78, 81, 88, 89, 92, 93 тощо, в 

яких визначаються діяння, що не 

становлять злочин. 

В інших розділах теж 

вживаються такі формулювання 

(ст.ст. 300, 315, 339, 361 тощо). 

Ст.52 дає визначення «доброї 

віри» (сумлінності): «Нічого не 

може бути зроблено чи 

вважатись таким, що воно 

зроблено «з доброю вірою», якщо 

це зроблено чи вважається таким 

без належної обачності і уваги». 

2. В інших статтях 

розділу словосполу-чення 

«ФП» не 

використовується, але 

вжиті формулювання 

дозволяють зробити 

висновок, що їх зміст 

також охоплює ФП щодо 

наявності відповідних 

обставин. В даному разі 

йдеться лише про 

вибачливу ФП (випливає 

з дефініції «доброї віри») 

щодо обставин, що 

виключають злочинність 

діяння. 

3. Використання у 

вказаних статях інших 

розділів розглянутих 

формулювань свідчать 

про врахування 

законодавцем ФП при 

конструюванні 

відповідних ЮСЗ 

 

 

норма, присвячена ФП; 

б) враховуються лише 

вибачливі ФП; 

в) не передбачено 

інших різновидів ФП, 

окрім тих, що 

виключають КВ, та 

інших правових 

наслідків ФП. 

Оцінка норм щодо ФП 

в цілому 

Регламентація ФП є 

неповною. 

Загальний висновок 

Лише деякі  

положення можуть 

бути враховані при 

внесенні відповідних 

змін до КК України. 
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ДОДАТОК Д 

ПРОЕКТ 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про внесення змін до Кримінального кодексу України  

(щодо врегулювання ситуацій, які включають фактичну  

помилку в кримінальному праві)  

І. Внести до Кримінального кодексу України такі зміни: 

1. Змінити назву Розділу V Загальної частини «Вина та її форми», виклавши її в 

такій редакції «Вина, казус, помилка»
75

. 

2. Доповнити розділ V Загальної частини статтями 25
1
, 25

2 
такого змісту: 

 «Стаття 25
1
. Фактична помилка 

1. Фактичною помилкою є неправильна оцінка особою під час вчинення діяння, 

яким завдається шкода фізичній, юридичній особі, суспільству або державі, 

фактичної обставини, що має кримінально-правове значення
76

. 

2. Питання про кримінальну відповідальність особи, яка вчинила діяння за 

наявності фактичної помилки, вирішується відповідно до положень, передбачених 

статтею 25-2 та іншими статтями цього Кодексу. У разі, якщо іншими статтями 

цього Кодексу передбачені спеціальні положення щодо фактичної помилки, 

застосовуються такі положення». 

 «Стаття 25
2
. Правові наслідки фактичної помилки 

1. У випадках, передбачених цим Кодексом, фактична помилка може 

виключати кримінальну відповідальність, а також враховуватись при кваліфікації 

злочинів та при обранні заходів кримінально-правового характеру. 

                                                           
75

 Примітка. Очевидно, що в розділі V Загальної частини слід було б передбачити також норму щодо казусу та 
юридичної помилки, однак предмет нашого дослідження обмежений фактичною помилкою, тому, відповідно, 
конкретні пропозиції стосуються лише її. 
76

 Дефініція фактичної помилки дещо змінена, порівняно з доктринальним визначенням, що сформульоване в тексті 
дисертації. Це пов’язується з необхідністю дотримання єдності термінології поняттєвого апарату КК, на що вказують 
науковці, зокрема, З. Загіней. Див. Загіней З. Кримінально-правова герменевтика : монографія / З. Загіней. – К. : 
Видавничий дім «АртЕК», 2015. – С. 112 (380с.). 
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2. Фактична помилка щодо наявності обставини, з якою цей Кодекс пов’язує 

сприятливі  для особи кримінально-правові наслідки, тягне їх настання відповідно 

до положень, передбачених цим Кодексом. 

3. Фактична помилка щодо наявності обставини, з якою цей Кодекс пов’язує 

несприятливі для особи кримінально-правові наслідки, може потягти їх настання 

лише у випадках, передбачених цим Кодексом». 

4. Фактична помилка щодо відсутності обставини, з якою цей Кодекс пов’язує 

несприятливі для особи кримінально-правові наслідки, виключає їх настання, якщо 

особа не повинна була або не могла усвідомлювати наявності такої обставини.  

5. Фактична помилка щодо відсутності обставини, з якою цей Кодекс пов’язує 

несприятливі для особи кримінально-правові наслідки, якщо особа повинна була і 

могла усвідомлювати наявність такої обставини, може потягти їх настання лише у 

випадках, передбачених цим Кодексом. 

3. Доповнити розділ VІ Загальної частини статтею 30
1 
такого змісту: 

 «Стаття 30
1
. Фактична помилка щодо обставин, які стосуються співучасті у 

злочині 

1. Фактична помилка щодо відсутності обставини, з якою цей Кодекс пов’язує 

вчинення злочину у співучасті, виключає ставлення в вину особі цієї обставини. 

2. Фактична помилка щодо наявності обставини, з якою цей Кодекс пов’язує 

вчинення злочину у співучасті, може бути підставою для ставлення в вину цієї 

обставини лише у разі, якщо така помилка обумовила визнання скоєного особою 

злочину незакінченим. 

4. Статтю 37 виключити. 

5. Доповнити розділ VІІІ Загальної частини статтею 43
1 
такого змісту: 

 «Стаття 43
1
. Фактична помилка щодо наявності обставини, що виключає 

злочинність діяння
 

1. Якщо внаслідок фактичної помилки щодо наявності обставини, що виключає 

злочинність діяння, особа не усвідомлювала і не повинна була або не могла 

усвідомлювати помилковості свого припущення, її діяння оцінюється за правилами, 

передбаченими статтями 36, 38-43 цього Кодексу. 
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2. Якщо особа не усвідомлювала, але повинна була і могла усвідомлювати 

відсутність обставини, що виключає злочинність діяння, то у випадках, 

передбачених цим Кодексом, вона може нести відповідальність за необережне 

спричинення шкоди».  

6. Внести наступні зміни до розділу ХІ Загальної частини:  

1)  доповнити статтю 66 частиною четвертою такого змісту: «Фактична 

помилка щодо наявності обставини, передбаченої частиною першою цієї статті, 

враховується при призначенні покарання так само, як і відповідна пом’якшуюча 

обставина, що мала місце реально»; 

2) доповнити статтю 67 частиною п’ять такого змісту: «Фактична помилка 

щодо наявності або відсутності обставини, передбаченої частиною першою цієї 

статті, виключає її врахування як такої, що обтяжує покарання. Така помилка може 

бути врахована відповідно до пункту 3 частини третьої статті 65 цього Кодексу як 

показник ступеню тяжкості вчиненого злочину». 
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ДОДАТОК Е 

ЗРАЗОК НЕЗАПОВНЕНОЇ АНКЕТИ 

АНКЕТА  

вивчення судової практики 

1. Реквізити рішення суду:  

2. Фактичний зміст ситуації, в межах якої постає питання про наявність чи 

відсутність ФП:  

3. Фрагмент ситуації, що може свідчити про наявність ФП:  

4. Кримінально-правова оцінка ситуації, в межах якої постає питання про 

наявність чи відсутність ФП (ФК та ЮФО) 

4.1. В обвинувальному акті (висновку):  

4.2. В обвинувальному (виправдувальному) вироку 

4.3. В окремій думці судді - 

4.4. У процесуальному документі апеляційної інстанції - 

4.5. У процесуальному документі касаційної інстанції - 

4.6. В ухвалі Верховного Суду України - 

5. Наявність у процесуальному документі суду конкретного висновку щодо ФП 

5.1. В обвинувальному (виправдувальному) вироку:  

5.2. В окремій думці судді - 

5.3. У процесуальному документі апеляційної інстанції - 

5.4. У процесуальному документі касаційної інстанції - 

5.5. В ухвалі Верховного Суду України - 

6. Наявність в мотивувальній частині процесуального документу конкретного 

висновку (обґрунтування) про вплив ФП на кримінально-правову 

кваліфікацію  

6.1. В обвинувальному (виправдувальному) вироку:  

6.2. В окремій думці судді  

6.3. У процесуальному документі апеляційної інстанції - 

6.4. У процесуальному документі касаційної інстанції - 

6.5. В ухвалі Верховного Суду України - 
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7. Наявність в мотивувальній частині процесуального документу конкретного 

висновку (обґрунтування) про вплив ФП на обрання заходів кримінально-

правового впливу 

7.1. В обвинувальному (виправдувальному) вироку:  

7.2. В окремій думці судді  

7.3. У процесуальному документі апеляційної інстанції - 

7.4. У процесуальному документі касаційної інстанції - 

7.5. В ухвалі Верховного Суду України – 

8. Оцінка позиції суду щодо ФП 

8.1. Щодо наявності чи відсутності ФП 

8.1.1. В обвинувальному (виправдувальному) вироку 

8.1.2. В окремій думці судді 

8.1.3. У процесуальному документі апеляційної інстанції 

8.1.4. У процесуальному документі касаційної інстанції 

8.1.5. В ухвалі Верховного Суду України 

8.2. Щодо конкретності висновку суду про ФП 

8.2.1. В обвинувальному (виправдувальному) вироку 

8.2.2. В окремій думці судді 

8.2.3. У процесуальному документі апеляційної інстанції 

8.2.4. У процесуальному документі касаційної інстанції 

8.2.5. В ухвалі Верховного Суду України 

8.3. Щодо врахування судом ФП при кримінально-правовій кваліфікації 

8.3.1. В обвинувальному (виправдувальному) вироку 

8.3.2. В окремій думці судді 

8.3.3. У процесуальному документі апеляційної інстанції 

8.3.4. У процесуальному документі касаційної інстанції 

8.3.5. В ухвалі Верховного Суду України 

8.4. Щодо врахування судом ФП при обранні заходів кримінально-правового 

характеру 

8.4.1. В обвинувальному (виправдувальному) вироку 
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8.4.2. В окремій думці судді 

8.4.3. У процесуальному документі апеляційної інстанції 

8.4.4. У процесуальному документі касаційної інстанції 

8.4.5. В ухвалі Верховного Суду України 

9. Власний висновок щодо ФП  

9.1. Щодо наявності чи відсутності ФП:  

9.2. Щодо конкретного змісту ФП:  

9.3. Щодо врахування судом ФП при кримінально-правовій кваліфікації:  

9.4. Щодо врахування судом ФП при обранні заходів кримінально-правового 

характеру  
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ДОДАТОК Є 

ЗРАЗОК ЗАПОВНЕНОЇ АНКЕТИ 

 

АНКЕТА  

вивчення судової практики 

1. Реквізити рішення суду: вирок Новомиргородського районного суду 

Кіровоградської області від 1 лютого 2012 року, справа № 1115/1-1/2012 

2. Фактичний зміст ситуації, в межах якої постає питання про наявність чи 

відсутність ФП: 8 січня 2010 року близько 13 години, ОСОБА_1 та ОСОБА_4 

розпивали спиртні напої у будинку ОСОБА_1 по АДРЕСА_2. Під час розпиття 

спиртних напоїв між ними на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних 

відносин виникла сварка, яка переросла в бійку. Під час бійки, ОСОБА_1, 

знаходячись в стані алкогольного спяніння, почав бити ОСОБА_4 та умисно наніс 

йому близько шести ударів кулаком у голову. Коли від цих ударів ОСОБА_4 впав на 

підлогу, то ОСОБА_1, продовжуючи свої дії, наніс йому ще близько трьох ударів 

ногами в область обличчя, по тулубу, в область грудної клітки. Внаслідок цього 

ОСОБА_4 отримав тілесні ушкодження… У звязку з отриманими тілесними 

ушкодженнями ОСОБА_4 до свідомості не приходив, а тому ОСОБА_1, свідомо 

допускаючи смерть потерпілого, затягнув його до будинку, де в мокрому одязі, в 

неопалюваній кімнаті поклав його на підлогу, а сам пішов далі вживати спиртні 

напої. 

8 січня 2010 року близько 15 години додому до ОСОБА_1 прийшов його 

знайомий ОСОБА_2 з метою позичити в нього грошей. Під час розпиття спиртних 

напоїв ОСОБА_1 розповів ОСОБА_2, що скоїв вбивство ОСОБА_4 шляхом 

спричинення йому тілесних ушкоджень. Після цього, близько 20 години вони разом 

зайшли до кімнати, де лежав ОСОБА_4, і оглянувши його, виявили, що він помер. У 

подальшому, 9 січня 2010 року близько 1 години ОСОБА_1 зайшов до кімнати, де 

залишив ОСОБА_4, і належним чином не переконавшись у смерті останнього, 

ОСОБА_1 зав’язав тіло ОСОБА_4 в ковдру, виніс його з кімнати та ОСОБА_2 

допоміг йому погрузити тіло в металеві ночви, після чого ОСОБА_1 разом з 
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ОСОБА_2 на ночвах відтягнули тіло ОСОБА_4 до річки ОСОБА_5, яка протікає в 

АДРЕСА_2. Перебуваючи на річці, ОСОБА_1 за допомогою сокири вирубав лунку і 

викинув ОСОБА_4, який перебував без свідомості та не міг вчиняти активних дій, у 

воду під лід. Згідно висновку судово-медичної експертизи № 15 від 05.03.2010 р. 

смерть ОСОБА_4 настала від механічної асфіксії, у результаті утоплення у воді». 

3. Фрагмент ситуації, що може свідчити про наявність ФП: «…У звязку з 

отриманими тілесними ушкодженнями ОСОБА_4 до свідомості не приходив, а тому 

ОСОБА_1, свідомо допускаючи смерть потерпілого, затягнув його до будинку, де в 

мокрому одязі, в неопалюваній кімнаті поклав його на підлогу, а сам пішов далі 

вживати спиртні напої». 

«…Після цього, близько 20 години вони разом зайшли до кімнати, де лежав 

ОСОБА_4, і оглянувши його, виявили, що він помер. У подальшому, 9 січня 2010 

року близько 1 години ОСОБА_1 зайшов до кімнати, де залишив ОСОБА_4, і 

належним чином не переконавшись у смерті останнього… Згідно висновку судово-

медичної експертизи № 15 від 05.03.2010 р. смерть ОСОБА_4 настала від механічної 

асфіксії, у результаті утоплення у воді». 

4. Кримінально-правова оцінка ситуації, в межах якої постає питання про 

наявність чи відсутність ФП (ФК та ЮФО) 

4.1. В обвинувальному акті (висновку): Дії Особа 1 кваліфіковані за ч.1 ст.115 КК; 

дії Особа 2 за ч.1 ст.396 КК; ЮФО – не сформульоване. 

4.2. В обвинувальному (виправдувальному) вироку: «Дослідивши зібрані по 

справі докази в їх сукупності та взаємозвязку, суд вважає, що: вина підсудного 

ОСОБА_1 доведена повністю і його дії правильно кваліфіковані за ст.115 ч.1 КК 

України, оскільки він скоїв умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині; 

вина підсудного ОСОБА_2 доведена повністю і його дії правильно кваліфіковані за 

ст.396 ч.1 КК України, оскільки він вчинив заздалегідь не обіцяне приховування 

особливо тяжкого злочину». 

4.3. В окремій думці судді - 

4.4. У процесуальному документі апеляційної інстанції - 

4.5. У процесуальному документі касаційної інстанції - 
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4.6. В ухвалі Верховного Суду України - 

5. Наявність у процесуальному документі суду конкретного висновку щодо ФП 

5.1. В обвинувальному (виправдувальному) вироку: вказується те, що суб’єкт 

«належним чином не пересвідчившись у смерті ОСОБА_4 після нанесення йому 

тілесних ушкоджень, у зимовий період року вкинув у річку потерпілого…». З 

останнього випливає висновок про неусвідомлення суб’єктом того факту, що він 

кинув в річку не труп, а ще живу людину. 

5.2. В окремій думці судді - 

5.3. У процесуальному документі апеляційної інстанції - 

5.4. У процесуальному документі касаційної інстанції - 

5.5. В ухвалі Верховного Суду України - 

6. Наявність в мотивувальній частині процесуального документу конкретного 

висновку (обґрунтування) про вплив ФП на кримінально-правову 

кваліфікацію  

6.1. В обвинувальному (виправдувальному) вироку: Такого висновку немає, 

більше того, ФП жодним чином не врахована при кримінально-правовій 

кваліфікації.  

6.2. В окремій думці судді - 

6.3. У процесуальному документі апеляційної інстанції - 

6.4. У процесуальному документі касаційної інстанції - 

6.5. В ухвалі Верховного Суду України - 

7. Наявність в мотивувальній частині процесуального документу конкретного 

висновку (обґрунтування) про вплив ФП на обрання заходів кримінально-

правового впливу 

7.1. В обвинувальному (виправдувальному) вироку:  

7.2. В окремій думці судді - 

7.3. У процесуальному документі апеляційної інстанції - 

7.4. У процесуальному документі касаційної інстанції - 

7.5. В ухвалі Верховного Суду України – 

8. Оцінка позиції суду щодо ФП 



321 
 

 

8.1. Щодо наявності чи відсутності ФП  

8.1.1. В обвинувальному (виправдувальному) вироку: видається доведеним факт 

допущення ФП. 

8.1.2. В окремій думці судді 

8.1.3. У процесуальному документі апеляційної інстанції 

8.1.4. У процесуальному документі касаційної інстанції 

8.1.5. В ухвалі Верховного Суду України 

8.2. Щодо конкретності висновку суду про ФП  

8.2.1. В обвинувальному (виправдувальному) вироку: цей висновок можна 

розглядати як відносно конкретний, кілька разів у вироку вживаються такі 

формулювання «виявили, що помер», «не переконавшись у смерті» тощо. 

8.2.2. В окремій думці судді - 

8.2.3. У процесуальному документі апеляційної інстанції - 

8.2.4. У процесуальному документі касаційної інстанції - 

8.2.5. В ухвалі Верховного Суду України - 

8.3. Щодо врахування судом ФП при кримінально-правовій кваліфікації 

8.3.1. В обвинувальному (виправдувальному) вироку: 1) неврахування ФП при 

кримінально-правовій кваліфікації є неправильним, оскільки, на наш погляд, така 

помилка має значення для такої кваліфікації (конкретніше – див. п.9.3); 2) щодо 

кваліфікації дій другого суб’єкта за ч.1 ст. 396 КК як приховування особливо 

тяжкого злочину, то тут ми погоджуємося, оскільки, як випливає з матеріалів 

справи, він лише допоміг перенести тіло, а подальші дії Особа_1 вчиняв самостійно. 

8.3.2. В окремій думці судді - 

8.3.3. У процесуальному документі апеляційної інстанції - 

8.3.4. У процесуальному документі касаційної інстанції - 

8.3.5. В ухвалі Верховного Суду України - 

8.4. Щодо врахування судом ФП при обранні заходів кримінально-правового 

характеру 

8.4.1. В обвинувальному (виправдувальному) вироку - 

8.4.2. В окремій думці судді - 
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8.4.3. У процесуальному документі апеляційної інстанції -  

8.4.4. У процесуальному документі касаційної інстанції - 

8.4.5. В ухвалі Верховного Суду України - 

9. Власний висновок щодо ФП  

9.1. Щодо наявності чи відсутності ФП: на нашу думку, ФП дійсно мала місце. 

9.2. Щодо конкретного змісту ФП: зміст ФП полягає у неправильній оцінці 

суб’єктами причинового зв’язку між своїми діями та наслідками, та неправильної 

оцінки наслідків своїх дій. Суб’єкт вважав, що потерпілий помер в результаті 

заподіяння йому тілесних ушкоджень під час бійки і прийняв втрату свідомості за 

смерть. Під час скидування у воду Особа_1 не усвідомлювала, що саме внаслідок 

таких дій буде спричинено смерть потерпілій особі (смерть де-факто настала в 

результаті утоплення). 

9.3. Щодо врахування судом ФП при кримінально-правовій кваліфікації: 1) в 

діях суб’єкта, який наносив удари потерпілому, в цій частині вбачається замах на 

умисне вбивство, оскільки злочинний наслідок у вигляді смерті особи від цих ударів 

не настав. Натомість подальші дії становлять склад необережного вбивства, тобто 

дії суб’єкта слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 1 

ст. 115; ч. 1 ст. 119 КК; 2) в діях другого суб’єкта, на наш погляд, вбачається склад 

приховування особливо тяжкого злочину, тобто його дії треба кваліфікувати за ч.1 

ст. 396 КК. 

9.4. Щодо врахування судом ФП при обранні заходів кримінально-правового 

характеру: варіант кваліфікації, запропонований нами у п. 9.3., передбачає 

інкримінування суб’єкту сукупності злочинів, в тому числі, незакінченого злочину, 

що апріорі свідчить про вплив на призначення покарання з урахуванням положень 

ст. 68 КК. 

 

 

 

 


