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В Україні на конституційному рівні закріплено право кожної 

людини на віросповідання релігії, яку людина обирає сама, звичайно, 
якщо така релігія не заборонена законом або не суперечить моральним 
засадам суспільства. У зв’язку з цим, кожен має право відправляти 
обряди цієї релігії. 

Проте, дане право, яке входить до переліку природних прав 
людини, доволі часто порушується, у зв’язку з чим відбувається 
криміналізація злочинів проти релігії або совісті громадян, зокрема, 
незаконного утримання, осквернення або знищення релігійних святинь 
(ст. 179 КК України). 

У 2013 році було порушено 11 кримінальних справ за даною 
статтею, було визнано потерпілими 6 осіб. За 2014 рік – 6 злочинів та 6 
осіб [4, с. 496]. У період з 2006 по 2009 рік було винесено 9 вироків за 
даною статтею [5, с. 10]. Як можна побачити, така кількість справ є 
надзвичайно малою, проте, неможна нехтувати збитками, завданими 
потерпілим та підтримувати атеїстично-радикальні погляди на 
декриміналізацію цієї групи злочинів. 

Родовим об’єктом цього злочину є конституційні права та свободи 
людини і громадянина. Відповідне право міститься у ст. 35 Конституції 
України, і передбачає право громадян сповідувати певну релігію або не 
сповідувати жодної. 

Безпосереднім об’єктом є суспільні відносини, що забезпечують 
свободу віросповідання і повагу почуттів віруючих [1, с. 142]. Контроль 
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за забезпеченням виконання законодавства про свободу віросповідання 
Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» у ст. 29 
покладає на центральні органи виконавчої влади, органи місцевого 
самоврядування, органи прокуратури. Як бачимо, гарантії забезпечення 
свободи віросповідання є широкими. 

Даний злочин є предметним, а тому ми повинні виділяти 
особливий предмет цього злочину – релігійні святині. Ними визнаються 
проголошені кожною конфесією релігійні символи. Це можуть бути: 
Біблія, ікони, храми, поховання, місця паломництва тощо [1, с. 164]. 
Проте слід зауважити, що в разі знищення місць паломництва, які є 
спорудами (церквами, храмами або соборами), відповідальність 
наставатиме ще й за знищення майна. 

Є інші предмети цього злочину, наприклад: Праведний і 
Животворний Хрест Господній, останки й мощі святих, манускрипти [4, 
с. 98]. З даним доповненням цілком можна погодитися. 

Предмет є підставою розмежування ст. 179 та ст. 178, оскільки у 
ст. 178, предметом є релігійні споруди чи культові будинки (йдеться про 
будівлі), а релігійні святині включають в себе інші речі, майно. 

Об’єктивна сторона злочину виражається в утримуванні, 
оскверненні чи знищенні релігійних святинь. Стосовно знищення – це 
приведення у неможливість використання за цільовим призначенням із 
втратою можливості відновлення. Осквернення – наруга над святинею, 
цинічні дії, що зачіпають почуття віруючих. Утримування – це незаконне 
привласнення усупереч волі власника [1, с. 142–143]. З даною думкою 
можна погодитися лише частково. Погляд на утримування як на 
незаконне привласнення усупереч волі власника вважається 
неправильним. По-перше, деякі релігійні святині (місця поховання) не 
знаходяться в жодній власності. По-друге, таке визначення утримування 
дуже схоже на характеристику діянь злочинів проти власності, тим не 
менше, в таке слово вкладається зовсім інший зміст ніж у крадіжку або 
інше позбавлення власності. В. Т. Бусел тлумачить утримування як 
«залишати у себе, в своєму користуванні, не віддаючи іншому» [2, с. 1521]. 

Цей злочин визнається із матеріальним складом [4, с. 127]. Дійсно, 
якщо поглянути на долю речі або майна, яке визнається святинею, 
можна побачити, що злочин вважається вчиненим лише після настання 
несприятливих для святинь наслідків. 

Суб’єктивна сторона злочину полягає у прямому умислі. Мотив та 
мета неважливі, окрім випадку вчинення з хуліганських мотивів – тоді 
слід кваліфікувати за ст. 296 КК України. 

Суб’єкт злочину – фізична осудна особа, що досягла віку 16 років. 
Стосовно розташування злочину у КК України існує погляд 

окремих вчених, за яким його слід було б перенести до розділу 12, а не 
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залишати у розділі 5, що обґрунтовується окремим елементом родовим 
об’єктом розділу 12 – суспільні відносини у сфері духовного життя [3, 
с. 114]. Проте, хотілося б зауважити проти такої думки, оскільки слід 
визнати, що в даному разі шкода завдається конституційному праву 
людини на свободу віросповідання, яке є особистим правом людини, що 
повністю відносить його саме до розділу 5, де йому і слід залишатися. 

Треба також звернути увагу на санкцію статті, яка передбачає такі 
види покарань: штраф до 200 н.м.д.г., або громадські роботи на строк від 
60 до 240 годин, або арешт на строк до 6 місяців, або позбавленням волі 
на строк до 3 років. Проте, такі покарання не співвідносяться із реальною 
шкодою з двох причин. 

По-перше, при знищенні святині шкода може перевищувати розмір 
штрафу а багато десятків разів, а її заміна новою покладається на 
територіальні громади відповідної території, що завдає шкоди місцевим 
бюджетам. По-друге, святиня може містити культурну спадщину, може 
бути єдиною у світі, і при її знищенні, її заміна не буде можливою. Чи 
доцільно дозволяти злочинцю, який знищує багатовікову спадщину, 
відбувати настільки малі покарання? 

Розв’язати цю суперечність можна таким чином. Діяння із 
знищення святинь можливо перенести до ч. 2 ст. 179 і встановити такі 
покарання: штраф та позбавлення волі, піднявши їх розмір порівняно із 
частиною першою. Відповідно, в ч. 1 покарання залишиться незмінним. 

Отже, було проаналізовано склад злочину, передбачений ст. 179 КК 
України. Виявлено недоцільність перенесення цього злочину до інших 
розділів Особливої частини. Досліджено судову практику та зауважено 
щодо невеликої кількості зареєстрованих злочинів за цією статтею. 

Новий розмір покарання за знищення релігійних святинь 
пропонується встановити таким: штраф від двохсот до однієї тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на 
строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 7 років. Разом із цим, 
доцільно було б зменшити покарання у вигляді обмеження волі у ч. 1 до 
2 років. 
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ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 2583 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ 
УКРАЇНИ 

Розглянуто актуальні проблеми встановлення кримінальної 
відповідальності за створення терористичної групи чи терористичної 
організації. Висвітлено основні аспекти фактичної підстави кримінальної 
відповідальності за діяння, що передбачене ст. 2583 КК України, на 
прикладі таких злочинних утворень, як «ЛДНР». 
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Безпека громадян України та інших європейських держав на 

сьогодні перебуває під загрозою у зв’язку з проявами міжнародного 
насильства, що проявляється у створенні та існуванні великої кількості 
терористичних груп та організацій. Проблема захисту громадян від 
терористичної загрози є актуальною і для України, яка є невід’ємною 
частиною сучасної Європи.  

Події у східних регіонах України засвідчили різке збільшення 
загрози тероризму та вимагають впровадження якісно нових методів 
виявлення, попередження і протидії активізації діяльності 
терористичних організацій, а також ужиття жорстких заходів із метою 
виявлення та ефективного блокування каналів фінансової підтримки 
такої діяльності [1, с. 56–57]. Зокрема, у контексті протидії активізації 
діяльності терористичних груп та організацій необхідно звернути увагу 
на проблемні питання кримінальної відповідальності за 
створення терористичної групи чи терористичної організації, 


