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Ситуація існування в Україні збройного 
протистояння й застосування для його 
припинення Антитерористичної 
операції обумовлює певне збільшення 
кількості злочинів проти основ 
національної безпеки, військових 
злочинів та злочинів у сфері 
забезпечення призиву та мобілізації
 



•Злочини проти основ Злочини проти основ 
національної безпеки — це національної безпеки — це 
передбачені кримінальним передбачені кримінальним 
законом умисні суспільно законом умисні суспільно 
небезпечні діяння, що небезпечні діяння, що 
посягають на конституцій ний посягають на конституцій ний 
лад, суверенітет і лад, суверенітет і 
територіальну недоторканність територіальну недоторканність 
України.України.



•З об'єктивної сторони злочини 
проти основ національної безпеки 
України здійснюються шляхом 
активної поведінки — дії. 

•При цьому законодавець 
конструює більшість з них як 
злочини з формальним складом, які 
вважаються закінченими з моменту 
вчинення самого діяння, незалежно 
від настання фактичної шкоди 
основам національної безпеки 
України (ч. 1, 2, 3 ст. 109, ч. 1 та 2 
ст. 110, ч. 1 та 2 ст. 110-2, ст. 111 КК 
України, тощо).



•Суспільно небезпечні наслідки 
передбачено переважно у 
кваліфікованих складах 
(наприклад, загибель людей або 
інші тяжкі наслідки (ч. 3. ст. 110 
КК України), значна майнова 
шкода (ч. 3 ст. 110-2 КК України), 
 інші тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 110-2 
КК України)



•Суб’єктами злочинів проти основ 
національної безпеки України можуть бути 
фізичні осудні особи, що досягли 16-річного 
віку, крім суб’єктів за ст. 112-113 КК 
України – з 14 років.
•Спеціальний суб’єкт є елементом лише 
двох складів злочинів проти основ 
національної безпеки України: у злочині, 
передбаченому ст. 111 КК – це тільки 
громадянин України, а в злочині, 
передбаченому ст. 114 КК – тільки 
іноземний громадянин або особа без 
громадянства. 
•Кваліфікуючою ознакою злочинів, 
передбачених статтями 109 і 110 КК, є 
вчинення їх спеціальним суб’єктом – 
представником влади.



•Ці злочини вчиняються умисно і, як правило, з 
прямим умислом, за якого особа бажає заподіяти 
шкоду основам національ ної безпеки України. 

•Характерною є і мета — зміни чи повалення 
конституційно го ладу, захоплення державної 
влади, заподіяння шкоди сувереніте ту, 
обороноздатності України, зміни її території та ін.



            Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку 
зміну чи повалення конституційного ладу або на зміну чи повалення конституційного ладу або на 
захоплення державної владизахоплення державної влади

1. 1. ДіїДії, вчинені з метою насильницької зміни чи , вчинені з метою насильницької зміни чи 
повалення конституційного ладу або захоплення повалення конституційного ладу або захоплення 
державної влади, а також змова про вчинення таких державної влади, а також змова про вчинення таких 
дій, -дій, -

2. 2. Публічні заклики до насильницької зміни чи Публічні заклики до насильницької зміни чи 
повалення конституційного ладу або до повалення конституційного ладу або до 
захоплення державної влади, а також захоплення державної влади, а також 
розповсюдження матеріалів із закликами до розповсюдження матеріалів із закликами до 
вчинення таких дійвчинення таких дій

3. 3. Дії, передбачені частиною другою цієї статтіДії, передбачені частиною другою цієї статті, , 
вчинені особою, яка є представником влади, або вчинені особою, яка є представником влади, або 
повторно, або організованою групою, або з повторно, або організованою групою, або з 
використанням засобів масової інформаціївикористанням засобів масової інформації, -, -



•Статтею 109 КК України фактично 
охоплюються:
1) дії, спрямовані на насильницьку зміну чи 
повалення конституційного ладу або на 
захоплення державної влади 

2) змова про вчинення таких дій (Приклад 1 змова 
на направлення на підготовку до РФ найманців з Одеси, 
Приклад 2 змова на підшукування, розселення, координування 
діяльності найманців, блокування об’єктів) 

•3) публічні заклики до насильницької зміни 
чи повалення конституційного ладу або до 
захоплення державної влади 

•4) розповсюдження матеріалів із закликами 
до вчинення таких дій (Приклад 3 «За Новороссию, 
независимую в составе СНГ…», «…к походу на Киев» через 
мережу «Вконтакте»)

            
•инення таких дій



•Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність 
і недоторканність Україниі недоторканність України

•1. Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або 1. Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або 
державного кордону України на порушення порядку, державного кордону України на порушення порядку, 
встановленого встановленого Конституцією УкраїниКонституцією України, а також публічні , а також публічні 
заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до 
вчинення таких дійвчинення таких дій
•  (Приклад 4 (Приклад 4 «объединить юго-восток Украины и провести референдум 
для создания автономной республики в составе российской федерации…» 
«Хватит сопли жевать!!!» «Меня Должны услышать все!!! 
Максимальный репост!!! Жители Юго-Востока Украины нас с Вами 
спасет только референдум….» «Действуйте как действовали в Крыму»

•З вироку за ч. 1 ст. 110: «умисні дії які виразилися у розповсюдженні 
матеріалів із закликами до вчинення дій з метою зміни меж 
території або державного кордону України на порушення порядку, 
встановленого Конституцією України)

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2014_03_02/pravo1/Z960254K.html?pravo=1


•Стаття 110-2. Фінансування дій, вчинених з метою Стаття 110-2. Фінансування дій, вчинених з метою 
насильницької зміни чи повалення конституційного ладу насильницької зміни чи повалення конституційного ладу 
або захоплення державної влади, зміни меж території або захоплення державної влади, зміни меж території 

або державного кордону Україниабо державного кордону України

•1. Фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території 1. Фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території 
або державного кордону України на порушення порядку, або державного кордону України на порушення порядку, 
встановленого встановленого Конституцією УкраїниКонституцією України, , 

•2. Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни 2. Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни 
чи повалення конституційного ладу або захоплення чи повалення конституційного ладу або захоплення 
державної влади, -державної влади, -

•3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, 
вчинені повторно або з корисливих мотивів, або за вчинені повторно або з корисливих мотивів, або за 
попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, або попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, або 
якщо вони призвели до заподіяння значної майнової шкоди, -якщо вони призвели до заподіяння значної майнової шкоди, -

•4. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, 4. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, 
вчинені організованою групою чи в особливо великому вчинені організованою групою чи в особливо великому 
розмірі, або якщо вони призвели до інших тяжких наслідків, -розмірі, або якщо вони призвели до інших тяжких наслідків, -



•                Особа, крім керівника організованої групи, Особа, крім керівника організованої групи, 
звільняється від кримінальної відповідальності звільняється від кримінальної відповідальності 
за дії, передбачені цією статтею, якщо вона до за дії, передбачені цією статтею, якщо вона до 
повідомлення їй про підозру у вчиненні нею повідомлення їй про підозру у вчиненні нею 
злочину добровільно заявила про те, що злочину добровільно заявила про те, що 
сталося, органу, службова особа якого наділена сталося, органу, службова особа якого наділена 
законом правом повідомляти про підозру, про законом правом повідомляти про підозру, про 
відповідну незаконну діяльність або іншим відповідну незаконну діяльність або іншим 
чином сприяла її припиненню або запобіганню чином сприяла її припиненню або запобіганню 
злочину, який вона фінансувала або вчиненню злочину, який вона фінансувала або вчиненню 
якого сприяла, за умови, що в її діях немає якого сприяла, за умови, що в її діях немає 
складу іншого злочину.складу іншого злочину.



•Примітка.Примітка. 1. Фінансуванням дій, передбачених у  1. Фінансуванням дій, передбачених у 
цій статті, є дії, вчинені з метою їх фінансового або цій статті, є дії, вчинені з метою їх фінансового або 
матеріального забезпечення.матеріального забезпечення.

•2. Фінансування дій, вчинених з метою 2. Фінансування дій, вчинених з метою 
насильницької зміни чи повалення конституційного насильницької зміни чи повалення конституційного 
ладу або захоплення державної влади, зміни меж ладу або захоплення державної влади, зміни меж 
території або державного кордону України, території або державного кордону України, 
визнається вчиненим у великому розмірі, якщо визнається вчиненим у великому розмірі, якщо 
розмір фінансового або матеріального забезпечення розмір фінансового або матеріального забезпечення 
перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.доходів громадян.

•3. Фінансування дій, вчинених з метою 3. Фінансування дій, вчинених з метою 
насильницької зміни чи повалення конституційного насильницької зміни чи повалення конституційного 
ладу або захоплення державної влади, зміни меж ладу або захоплення державної влади, зміни меж 
території або державного кордону України, території або державного кордону України, 
визнається вчиненим в особливо великому розмірі, визнається вчиненим в особливо великому розмірі, 
якщо розмір фінансового або матеріального якщо розмір фінансового або матеріального 
забезпечення перевищує вісімнадцять тисяч забезпечення перевищує вісімнадцять тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



•Статтею 111 КК України фактично 
охоплюється:

• Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене 
громадянином України на шкоду суверенітетові, 
територіальній цілісності та недоторканності, 
обороноздатності, державній, економічній чи 
інформаційній безпеці України: 
•перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або 
в період збройного конфлікту;
•шпигунство (Приклад 5 щодо надання інформації 
про парольні числа, які використовуються при 
бойовому застосуванні літаків);
•надання іноземній державі, іноземній організації 
або їх представникам допомоги в проведенні 
підривної діяльності проти України (Приклад 6 
солдат Нац. гвардії) 



•З вироку за ч. 1 ст. 111 КК України: 
•«… усвідомлюючи протиправність своїх дій, на 
виконання завдання представників спецслужб РФ, 
ОСОБА_1 зібрав відомості щодо кількісного складу 
військовослужбовців військової частини, 
характеризуючих, біографічних та контактних 
даних військовослужбовців частини, в тому числі й 
тих, які перебували у відрядженні у зоні 
проведення антитерористичної операції на сході 
України, планів оборони території військових 
містечок, позивні та радіочастоти, схеми 
оповіщення та бойові розрахунки військової 
частини, тощо.

•«…розголошення таких відомостей іноземній 
стороні наносить шкоду національній безпеці та 
інтересам України у сфері забезпечення 
правопорядку, знижує обороноздатність нашої 
держави (зокрема на території Чернігівської 
області) та створює умови для діяльності іноземних 
розвідок (у тому числі й розвідувальних служб РФ), 
оскільки надає їм можливість здійснення 
вербування агентури серед військовослужбовців 
вказаної військової частини…».



З А С У Д И В :

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочину, 
передбаченого ч.1 ст.111 КК України, і із 
застосуванням ст.69 КК України призначити йому 
покарання у вигляді дев'яти років позбавлення 
волі.
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