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Бондарчук А. С. Кримінально-правова характеристика погрози або 

насильства щодо журналіста в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право». – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2019. 

Дисертація є комплексним науковим монографічним дослідженням питань 

кримінально-правової характеристики погрози або насильства щодо журналіста.  

Встановлено невідповідність стану доктринального опрацювання 

досліджуваного питання потребам правозастосування. Висвітлено генезис, 

витоки, а також (за результатами аналізу історичних джерел національного 

законодавства в частині кримінально-правової охорони професійної діяльності 

журналіста, його прав та свобод) виділено періодизацію становлення, розвитку 

теорії й нормативно-правової регламентації досліджуваної заборони. 

Вивчено зарубіжний досвід кримінально-правової охорони суспільних 

відносин у сфері захисту професійної діяльності журналістів, їх прав та свобод 

та, ураховуючи законодавче закріплення форм прояву об’єктивної сторони 

досліджуваних складів злочинів, виділено чотири підходи щодо описання її 

ознак. Встановлено характерні риси розміщення досліджуваних статей у 

розділах за злочини проти конституційних прав і свобод людини та 

громадянина. Особливістю їх конструкції є вчинення злочину, крім загального, 

спеціальним суб’єктом – службовою особою з використанням службового 

становища. Суб’єктивна сторона характеризується виною у формі прямого 

умислу, а залякування є обов’язковою ознакою. 

Аргументовано, що родовим об’єктом злочинів, передбачених  

ст. 345-1 КК України, є суспільні відносини, які забезпечують громадянські 

(особисті), політичні, соціальні, економічні й культурні права та свободи 

людини і громадянина. Об’єктами злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України є: 
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1) видовим – суспільні відносини, які забезпечують безпеку законної 

професійної діяльності журналіста; 2) безпосереднім – встановлений порядок 

здійснення законної професійної діяльності журналіста, який охороняє 

конституційне право громадян на свободу думки і слова; 3) додатковим 

обов’язковим – здоров’я журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї, їх 

психічна недоторканність; 4) додатковим факультативним – встановлений 

порядок виконання службовими особами своїх повноважень, а у випадку 

заподіяння журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї смерті через 

необережність – життя цих осіб. 

Доведено, що потерпілими від злочинів, передбачених  

ст. 345-1 КК України, є журналіст, його близькі родичі чи члени сім’ї, 

запропоновано їх визначення. Обґрунтовано доцільність доповнення примітки 

ст. 345-1 КК України шляхом внесення до її змісту ст. 349-1 КК України й 

терміна «законна» та викладення її в такій редакції: «Під законною 

професійною діяльністю журналіста в цій статті та статтях 171, 347-1, 348-1, 

349-1 цього Кодексу слід розуміти …».  

Запропоновано доповнення складів злочинів, передбачених  

ст. 345-1 КК України, шляхом криміналізації діянь у вигляді мордування та 

катування. Визначено момент закінчення злочину. Доведено, що погроза є 

одним із видів психічного насильства, яке перебуває в нерозривному зв’язку з 

фізичним насильством і є формою прояву об’єктивної сторони ч. 2 і 3  

ст. 345-1 КК України. З огляду на це, запропоновано змінити назву статті: 

«Насильство щодо журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї». 

Обґрунтовано твердження про те, що суб’єкт злочинів, передбачених 

ст. 345-1 КК України, є загальний. Запропоновано внести зміни до ч. 2 

ст. 22 КК України, відповідно до яких притягатися до кримінальної 

відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України, 

повинні особи з 14 років у випадку спричинення середньої тяжкості чи тяжкого 

тілесного ушкодження. Доведено необхідність, зважаючи на неповноту 

законодавчої конструкції п. 4 ч. 1 та ч. 2 ст. 96-3 КК України, удосконалення 
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механізму реалізації кримінально-правового впливу щодо юридичних осіб 

шляхом доповнення її ст. 345-1 КК України. 

Аргументовано, що суб’єктивна сторона злочинів, передбачених  

ст. 345-1 КК України, характеризуються виною як у формі прямого умислу, так 

і змішаною формою вини. Мета, мотив та емоційний стан є факультативними 

ознаками такого складу злочину.  

Запропоновано доповнення змісту диспозиції ч. 4 ст. 345-1 КК України 

такими кваліфікуючими ознаками, як вчинення діянь, передбачених ч. 1–3 

зазначеної статті, повторно, за попередньою змовою групою осіб, або 

службовою особою з використанням службового становища, її законодавчо 

закріплений зміст перенести до ч. 5 ст. 345-1 КК України. 

Досліджено особливості відмежовування злочинів, передбачених  

ст. 345-1 КК України, від суміжних злочинів, основним критерієм їх відмежування 

визначено специфіку об’єкта злочину та мету його вчинення. Висвітлено основні 

правила кваліфікації у разі вчинення погрози або насильства щодо журналіста 

при сукупності злочинів та при конкуренції кримінально-правових норм.  

На основі проведеного дослідження особливостей кримінально-правової 

характеристики погрози або насильства щодо журналіста розроблено 

пропозиції для удосконалення досліджуваної статті та запропоновано нову 

редакцію з розміщенням її в розділі V Особливої частини КК України «Злочини 

проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і 

громадянина». 

Ключові слова: кримінальна відповідальність, погроза, насильство, 

журналіст, близькі родичі, члени сім’ї, законна професійна діяльність, засоби 

масової інформації. 
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SUMMАRY 

Bondarchuk А. The criminal legal characteristic of threat or violence against a 

journalist in Ukraine. – Qualifying scientific work as manuscript. 

Dissertation for Doctor of Philosophy degree in Law, specialty 12.00.08 

Criminal Law and Criminology, Penal Law. – National Academy of Internal Affairs, 

Кyiv, 2019. 

This dissertation is a complex scientific monographic research of problems of 

criminal legal characteristic of the threat or violence against a journalist. 

Discrepancy between the level of doctrinal research of the matter under inquiry 

and law enforcement requirements has been established. Genesis and origins (as well 

as division in periods – based on analysis of sources of national legislation 

concerning criminal legal protection of journalist’s professional activity, his / her 

rights and freedoms) of establishment and development of theory and normative 

consolidation of proscription under inquiry have been highlighted. 

Foreign experience of criminal legal protection of public relations in the field 

of journalist’s professional activity, their rights and freedoms has been studied; four 

approaches to description of objective side of the crimes under inquiry (according to 

legal definition of their forms of appearance) have been named. Peculiarities of 

disposition of articles under inquiry in respective chapters on crimes against 

constitutional rights and freedoms of human and citizen have been defined. In 

particular their construction is exemplified by possibility of committing not only 

general but also special subject – official using his / her position. This crime’s 

subjective side is specified by intentional guilt, and deterrence is the mandatory feature. 

It has been argued that generic object of crimes stipulated by Art. 345-1 of 

Criminal code of Ukraine is a sphere of public relations providing civil (personal), 

political, social, economical and cultural rights and freedoms of human and citizen. 

Respectively, these crimes’ sub-generic object is a sector of public relations 

guaranteeing protection of journalist’s legal professional activity, whereas proximate 

object – prescribed order of such protection’s enforcement aimed to guard the 

citizens’ constitutional right for freedom of thought and speech, additional compulsory 
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object – journalist’s health, health of his / her close relatives and family members, 

their psychological inviolability, additional non-compulsory object – prescribed order 

of enforcing power by officials and (in case of causing death by negligence to a 

journalist, his / her close relatives and family members) life of these people. 

It has been proved that victims of crimes stipulated by Art. 345-1 of Criminal 

code of Ukraine are journalist, his / her close relatives and family members; their 

legal definition has been suggested. Practicability of amending the explanatory note 

to Art. 345-1 of Criminal code of Ukraine by adding Art. 349-1 of Criminal code of 

Ukraine and word “legal” to it (making it as follows: “Under journalist’s legal 

professional activity in this article and in Art. 171, 347-1, 348-1, 349-1 of this Code it 

shall be understood…”) has been substantiated.  

It has been offered to amend bodies of crimes in Art. 345-1 of Criminal code of 

Ukraine by stipulating criminal responsibility for committing them in the form of 

torment and torture. The ending moment of the crime has been established. It has 

been proved that threat is a kind of psychological violence and (being in symbiotic 

relationship with physical violence) a form of objective side of act under part 2 and 

part 3 of Art. 345-1 of Criminal code of Ukraine. With regard to this it is reasonable 

to change the title of the article in question as follows: “Violence against journalist, 

his / her close relatives and family members”. 

It has been substantiated that subject of crimes in Art. 345-1 of Criminal code 

of Ukraine is general. It has been suggested to amend part 2 of Art. 22 of Criminal 

code of Ukraine (with the aim to stipulate criminal responsibility for act under 

inquiry for persons from the age of 14 years in cases of medium or severe bodily 

injury). Taking into account the diminution of legal construction of paragraph 4 part 

1 and part 2 of Art. 96-3 of Criminal code of Ukraine the necessity of development of 

mechanism of criminal legal influence onto legal entities by adding Art. 345-1 of 

Criminal code of Ukraine to it. 

It was stated that subjective side of crimes in Art. 345-1 of Criminal code of 

Ukraine is characterized by direct intentional guilt as well as combined form of guilt. 

Aim, motive and emotional state are non-compulsory features of this body of crime.  
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It has been offered to add such aggravating features as committing of the crime 

under parts 1–3 of Art. 345-1 of Criminal code of Ukraine repeatedly, or collusively, 

or by official using his / her position (with simultaneous transfer of its current context 

to part 5 of the article under inquiry). 

Peculiarities of delimitation of crimes stipulated by Art. 345-1 of Criminal 

code of Ukraine from adjacent crimes have been studied. The main criteria of such 

are considered to be the object of crime and aim of its committing. Main rules of 

qualification of threat or violence against journalist in cases of cumulative crimes and 

concurrence of criminal legal norms have been highlighted. 

Based on research undertaken of criminal legal characteristic of threat or 

violence against a journalist suggestions on improvement of article under inquiry has 

been made, its new title and place in Chapter V “Crimes against election, labor and 

other personal rights and freedoms of human and citizen” of Special part of Criminal 

code of Ukraine have been offered. 

Key words: criminal responsibility, threat, violence, journalist, close relatives, 

family members, legal professional activity, mass media. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Соціальна значущість 

журналістської діяльності визначається передусім тим, що журналісти, які 

працюють у зазначених в ст. 12 Закону України «Про державну підтримку 

засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» від 23.09.1997 р. 

досить складних, а нерідко екстремальних умовах (творчий характер та 

інтенсивність інтелектуальної праці, її нерегульована тривалість за умов жорсткої 

регламентації редакційного й технологічного циклу підготовки та випуску 

видань і програм тощо), реалізують важливе державне завдання з інформування 

державних структур, громадських формувань і громадян щодо особливостей 

життєдіяльності суспільства, демонструючи високий професіоналізм й особливу 

відповідальність за доручену справу. Крім таких специфічних умов, які 

ускладнюють виконання журналістами своїх професійних обов’язків, вони самі, 

їх близькі родичі чи члени сім’ї піддаються негативному морально-

психологічному і фізичному впливу з боку окремих осіб у зв’язку зі 

здійсненням журналістом свого професійного обов’язку. Додатковою державною 

формою захисту як професійної діяльності журналістів, так і їх конституційних 

прав та свобод від злочинних посягань стало встановлення кримінальної 

відповідальності за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів 

(ст. 171 КК України). Однак зазначений факт не забезпечив належну кримінально-

правову охорону конституційних прав і свобод журналістів, їх близьких родичів 

чи членів сім’ї. Ця обставина та занепокоєння стосовно утисків свободи слова в 

Україні, що його неодноразово висловлювали представники різних міжнародних 

організацій, зумовили прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення гарантій законної професійної 

діяльності журналістів» від 14.05.2015 р. № 421-VIII, відповідно до якого 

КК України доповнено статтями 345-1 «Погроза або насильство щодо журналіста», 

347-1 «Умисне знищення або пошкодження майна журналіста», 348-1 «Посягання 

на життя журналіста», 349-1 «Захоплення журналіста як заручника». Водночас 
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наявність зазначених норм у КК України ще не означає, що такий інструментарій 

спроможний ефективно захистити конституційні права та свободи журналістів 

від злочинних посягань. Згідно зі статистичними даними ГПУ, кількісні 

показники зареєстрованих злочинів стосовно погрози або насильства щодо 

журналіста протягом останніх років демонструють чітко виражену негативну 

тенденцію (якщо за 2015 р. зареєстровано дев’ять таких злочинів, то за 2016 р. – 

34, 2017 р. – 33, 2018 р. – 54)
1
. Це пояснюється наявними конструктивними 

недоліками норм, які передбачені ст. 345-1 КК України, їх неузгодженістю з 

іншими суміжними статтями Особливої частини КК України, що призводить до 

відповідних труднощів під час кваліфікації. Недоліки спричинені й відсутністю 

комплексних теоретичних досліджень кримінально-правової характеристики 

погрози або насильства щодо журналіста.  

Питання кримінально-правової охорони професійної діяльності журналістів, 

їх прав та свобод в Україні розглядали у своїх роботах Я. С. Безпала, П. С. Берзін, 

К. М. Буряк, Л. Є. Василик, Р. В. Вереша, Д. Р. Гайнутдінов, Р. Д. Гаязутдинова, 

І. С. Заєць, А. П. Закалюк, Р. Д. Ішимова, Ю. В. Каримова, О. О. Костенко, 

С. В. Красильников, О. В. Красильникова, Г. М. Красноступ, І. П. Лановенко, 

В. К. Матвійчук, Д. А. Морквін, В. А. Новіков, В. І. Павликівський, І. В. Пилипенко, 

Є. О. Письменський, П. С. Різаненко, В. В. Шаблистий, А. А. Шелест та ін. 

Незважаючи на те, що праці цих учених становлять значну наукову і практичну 

цінність, чимало питань, пов’язаних з ознаками складів злочинів, передбачених 

ст. 345-1 КК України, залишилися дискусійними, а деякі недостатньо чи взагалі 

не дослідженими, зокрема висвітлені лише в коментарях до чинного КК України, 

підручниках з кримінального права, статтях у періодичних виданнях тощо. 

Відсутність якісної нормативно-правової бази зумовлює допущення 

помилок під час кваліфікації відповідних злочинів, сприяє уникненню тими, 

хто їх учиняє, справедливої відповідальності
2
 та загалом ускладнює протидію 

                                                           
1
 Дані ГПУ. ГПУ: URL: http://www.gp.gоv.uа/uа/stаtіnfо.html.  

2
 Незважаючи на значну кількість зареєстрованих злочинів, до суду направляється лише частина 

відповідних кримінальних проваджень. Зокрема, 2015 р. – 22,22 %; 2016 р. – 17,65 %; 2017 р. – 6,06 %; 2018 р. – 

25,93%; за перші п’ять місяців 2019 р. – 0 %. 
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злочинам у сфері законної професійної діяльності журналіста. Необхідність 

існування кримінальної відповідальності за погрозу або насильство щодо 

журналіста є беззаперечною. Більшість опитаних респондентів (93,1 %), 

висловлюють думку стосовно недосконалості (неточності) формулювання 

змісту ст. 345-1 КК України, а 95,5 % – щодо необхідності удосконалення 

зазначеної статті КК України.  

Викладене підтверджує актуальність обраної теми та зумовлює потребу 

поглибленого теоретичного аналізу кримінально-правової характеристики 

погрози або насильства щодо журналіста. Дослідження надасть можливість 

виробити науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення норм закону 

про кримінальну відповідальність у цій сфері та практики їх застосування.  

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

Дисертацію виконано відповідно до законів України «Про інформацію» від 

02.10.1992 р. № 2657-XII; «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 

Україні» від 16.11.1992 р. № 2782-XII; «Про державну підтримку засобів масової 

інформації та соціальний захист журналістів» від 23.09.1997 р. № 540/97-ВР; 

«Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 р. № 2623-ІІІ; 

Концепції Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу, ратифікованої Законом України від 

21.11.2002 р. № 228-IV; Концепції реформування кримінальної юстиції України 

(Указ Президента України від 08.04.2008 р. № 311/2008); Плану заходів щодо 

реалізації цієї Концепції (розпорядження Кабінету Міністрів України від 

27.08.2008 р. № 1153-р); Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення 

діяльності органів внутрішніх справ України на 2015–2019 рр., пп. 2.1, 2.8, 5.12 

(наказ МВС України від 16.03.2015 р. № 275); Основних напрямів наукових 

досліджень Національної академії внутрішніх справ на 2018–2020 рр., схвалених 

рішенням Вченої ради академії від 26.12.2017 р. (протокол № 28).  

Тему дисертації затверджено Вченою радою Національної академії внутрішніх 

справ від 25.11.2015 р. (протокол № 22) та включено до переліку тем дисертаційних 

досліджень Національної академії правових наук України (№ 856, 2015 р.). 
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Мета і задачі дослідження. Метою дисертації є комплексне та системне 

розроблення питань кримінально-правової характеристики погрози або 

насильства щодо журналіста, а також формування на цій основі пропозицій 

стосовно удосконалення законодавства та доктринальних положень 

кримінального права, спрямованих на підвищення ефективності 

правозастосовної діяльності в даній сфері. 

Відповідно до поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: 

– вивчити сучасний стан наукового розроблення кримінально-правової 

характеристики погрози або насильства щодо журналіста, обґрунтувати 

систему методів дослідження; 

– розглянути виникнення та розвиток кримінально-правової охорони 

професійної діяльності журналістів, їх прав та свобод за національним 

законодавством; 

– узагальнити зарубіжну практику кримінально-правової охорони 

суспільних відносин у сфері захисту професійної діяльності журналістів, їх 

прав та свобод; 

– з урахуванням сучасних досягнень теорії вітчизняного кримінального 

права розкрити зміст родового, видового та безпосереднього об’єктів 

досліджуваних складів злочинів, а також потерпілого від злочинних діянь, 

передбачених ст. 345-1 КК України;  

– висвітлити теоретичні положення особливостей проявів об’єктивної 

сторони погрози або насильства щодо журналіста; 

– проаналізувати ознаки суб’єкта досліджуваних складів злочинів, 

передбачених ч. 1–3 ст. 345-1 КК України; 

– розкрити особливості суб’єктивної сторони складів злочинів, 

передбачених ст. 345-1 КК України; 

– охарактеризувати кваліфікуючу ознаку складів злочинів, яка передбачає 

відповідальність за погрозу або насильство щодо журналіста, та обґрунтувати 

доцільність, ураховуючи потреби правозастосовної практики, доповнення 

ст. 345-1 КК України новими кваліфікуючими ознаками; 
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– виокремити та розглянути питання кваліфікації злочинів, передбачених 

ст. 345-1 КК України; 

– сформулювати та обґрунтувати конкретні пропозиції щодо необхідних 

змін і доповнень до змісту диспозицій кримінально-правових норм, 

передбачених ст. 345-1 КК України. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини у сфері охорони законної 

професійної діяльності журналіста, які порушуються у зв’язку з вчиненням 

погрози або насильства щодо журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї. 

Предмет дослідження – кримінально-правова характеристика погрози 

або насильства щодо журналіста в Україні. 

Методи дослідження репрезентовані системою загальнонаукових і 

спеціально-наукових методів, що забезпечили об’єктивний аналіз предмета 

дослідження та формування ґрунтовних висновків. З урахуванням специфіки 

теми, мети й окреслених задач дослідження використано такі методи: історико-

правовий – для висвітлення закономірностей розвитку кримінально-правової 

охорони професійної діяльності журналістів, їх прав та свобод за національним 

законодавством (підрозділ 1.2); компаративістський (порівняльно-правовий) – 

у процесі аналізу зарубіжного законодавства щодо кримінально-правової 

охорони професійної діяльності журналістів, їх прав та свобод, а також для 

виявлення схожого, відмінного, загального й унікального у кримінальному 

законодавстві України та низки іноземних держав стосовно зазначеної 

проблематики (підрозділ 1.3); догматичний (логіко-юридичний) – з метою 

виявлення недоліків та вивчення можливостей удосконалення кримінально-

правових норм, які передбачають відповідальність за погрозу або насильство 

щодо журналіста в Україні (підрозділи 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2); соціологічний – під 

час проведення анкетування з питань кримінально-правової характеристики 

погрози або насильства щодо журналіста (підрозділи 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2); 

системний – для вивчення (у результаті аналізу елементів, їх ознак і 

властивостей, зв’язків усередині об’єкта для вивчення цього об’єкта як єдиного 

цілого) тих суттєвих загальних ознак, що пов’язують частини в єдине 
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ціле (розділи 2, 3); логіко-граматичний – у процесі поглибленого вивчення 

категоріально-понятійного апарату погрози або насильства щодо 

журналіста (розділи 2, 3); формально-юридичний – у межах порівняння норм 

чинного кримінального законодавства та проектів законів України щодо внесення 

змін до діючих норм, обґрунтування висновків і пропозицій стосовно доповнення 

або уточнення ст. 345-1 КК України (підрозділ 1.3); логіко-семантичний та метод 

аналізу словникових визначень – для поглибленого аналізу окремих понять теми 

дослідження і їх особливостей, а також тлумачення її понятійного апарату (усі 

розділи); діалектичний – для забезпечення розгляду взаємозв’язку єдностей та 

протилежностей при дослідженні кримінально-правових понять і категорій 

стосовно відповідальності за погрозу або насильство щодо журналіста, а також 

для формування висновків і пропозицій за темою дослідження (усі розділи); 

індукції – з метою одержання загального висновку, на основі формально-

логічних умовиводів, та формулювання понятійно-категоріального апарату 

предмета дослідження (усі розділи); дедукції – під час виокремлення та 

характеристики критеріїв диференціації кримінальної відповідальності за 

погрозу або насильство щодо журналіста, на основі застосування правила 

співвідношення загального та часткового (розділи 2, 3); моделювання – для 

формулювання пропозицій до чинного законодавства України стосовно 

кримінально-правової характеристики погрози або насильства щодо 

журналіста, які в подальшому слугуватимуть однією з передумов 

удосконалення правозастосовної практики (підрозділи 1.3, 2.1, 2.2, 3.1). 

Емпіричну базу дослідження становлять результати анкетування 

420 працівників слідчих підрозділів Головного управління в м. Києві та 

Головних управлінь НП України 11 областей стосовно питань кримінально-

правової характеристики погрози або насильства щодо журналіста; узагальнені 

результати вивчення 24 архівних кримінальних проваджень, розпочатих за 

ст. 345-1 КК України, розслідуваних органами досудового розслідування 

НП України та розглянутих судами різних інстанцій за 2015–2019 рр.; статистичні 

дані ГПУ щодо кількості розпочатих кримінальних проваджень, зокрема тих, у 
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яких особам вручено повідомлення про підозру за вчинення злочинів, 

пов’язаних із погрозою або насильством щодо журналіста за 2015–2019 рр.; 

офіційна статистика ВС, Державної судової адміністрації України та інших 

уповноважених органів про виявлення, розкриття, розслідування та розгляд 

проваджень стосовно погрози або насильства щодо журналіста за 2015–2019 рр. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за характером 

і змістом розглянутих питань дисертація є одним з перших в Україні комплексних 

монографічних досліджень, у якому надано розгорнуту оцінку кримінально-

правової сутності погрози або насильства щодо журналіста. Конкретний внесок 

дисертантки в наукове розроблення зазначених положень полягає в обґрунтуванні 

пропозицій щодо вдосконалення змісту досліджуваних норм, які містять 

елементи наукової новизни та мають теоретичне й практичне значення, зокрема: 

вперше: 

– на основі аналізу за кримінальним законодавством зарубіжних країн 

комплексу взаємопов’язаних кримінально-правових норм встановлено характерні 

особливості розміщення статей щодо охорони професійної діяльності журналістів, 

їх прав та свобод у розділах за злочини проти конституційних прав і свобод 

людини і громадянина й з урахуванням конкретизації структури суспільних 

відносин родового об’єкта злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України, 

аргументовано доцільність визначення як таких суспільних відносин, що 

забезпечують громадянські (особисті), політичні, соціальні, економічні та 

культурні права й свободи людини та громадянина. На основі цього, з 

урахуванням принципу структурності, запропоновано розмістити статті, що 

містять норми про злочини проти журналістів, їх прав і свобод, у розділі V 

Особливої частини КК України «Злочини проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина»; 

– визначено, з урахуванням конкретизації структури суспільних відносин 

видового, безпосереднього, додаткового обов’язкового та додаткового 

факультативного об’єктів злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України, що їх: 

1) видовим об’єктом є суспільні відносини, які забезпечують безпеку законної 
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професійної діяльності журналіста; 2) безпосереднім об’єктом є встановлений 

порядок здійснення законної професійної діяльності журналіста, який охороняє 

конституційне право громадян на свободу думки і слова (вільно збирати, 

зберігати, використовувати і поширювати інформацію, необхідну їм для 

реалізації ними своїх прав та свобод); 3) додатковим обов’язковим об’єктом є 

здоров’я журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї, їх психічна 

недоторканність; 4) додатковим факультативним об’єктом може бути 

встановлений порядок виконання службовими особами своїх повноважень, а у 

випадку заподіяння журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї смерті 

через необережність – життя цих осіб; 

– обґрунтовано пропозицію, що, зважаючи на співвідношення змісту 

нормативних і теоретичних конструкцій «близькі родичі» та «члени сім’ї», а також 

відсутність системності й однозначності в нормативному використанні зазначених 

термінів, близькими родичами за змістом ст. 345-1 КК України слід вважати 

батьків (прийомних батьків), дітей (прийомних дітей), діда, бабу та внуків; а 

членами сім’ї – батьків (прийомних батьків), дітей (прийомних дітей), братів, 

сестер та їхні подружжя, які спільно проживають, а також чоловіка (дружину), 

які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, батьків подружжя; 

– у результаті аналізу найбільш поширених проявів насильства щодо 

журналіста, у яких погроза є однією із форм психічного насильства, та змісту 

диспозицій ч. 2 і 3 ст. 345-1 КК України, об’єктивна сторона яких полягає у 

фізичному насильстві, запропоновано внести зміни до назви даної статті та 

викласти її в такій редакції: «Насильство щодо журналіста, його близьких 

родичів чи членів сім’ї»;  

– запропоновано, з урахуванням неповноти законодавчого закріплення 

існуючих форм прояву об’єктивної сторони злочинів, передбачених  

ст. 345-1 КК України, доповнення цих складів злочинів шляхом криміналізації 

діянь у вигляді мордування та катування; 

– обґрунтовано необхідність, з огляду на потреби правозастосовної практики 

та досвід законодавства зарубіжних країн, доповнення ст. 345-1 КК України 
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кваліфікуючими ознаками у вигляді вчинення діянь, передбачених ч. 1–3 

зазначеної норми, повторно, за попередньою змовою групою осіб, службовою 

особою з використанням службового становища, та викладення ч. 4  

ст. 345-1 КК України в такій редакції: «Дії, передбачені частиною першою, 

другою або третьою цієї статті, вчинені повторно, за попередньою змовою групою 

осіб або службовою особою з використанням службового становища…», а також 

перенесення її законодавчо закріпленого змісту до ч. 5 ст. 345-1 КК України; 

– запропоновано, зважаючи на неповноту законодавчої конструкції п. 4 

ч. 1 та ч. 2 ст. 96-3 КК України, удосконалити механізм реалізації кримінально-

правового впливу щодо юридичних осіб шляхом внесення до її змісту  

ст. 345-1 КК України; 

– обґрунтовано пропозицію, враховуючи основоположний підхід до 

логічної нормалізації структури норм КК України, щодо доповнення примітки  

ст. 345-1 КК України шляхом внесення до її змісту ст. 349-1 КК України й 

терміну «законна» та викладення її в такій редакції: «Під законною 

професійною діяльністю журналіста в цій статті та статтях 171, 347-1, 348-1, 

349-1 цього Кодексу слід розуміти …»; 

удосконалено: 

– виокремлення, за критерієм нормативного закріплення в історичних 

джерелах національного законодавства, п’яти періодів розвитку кримінально-

правової охорони професійної діяльності журналістів, їх прав та свобод: 

1) формування передумов відповідальності за погрозу, насильство щодо 

визначеного кола осіб (911 р. – І пол. ХVІІІ ст.); 2) встановлення кримінально-

правової охорони свободи слова та журналістської діяльності (І пол. ХVІІІ ст. – 

ІІ пол. ХVІІІ ст.); 3) посилення відповідальності за порушення законодавства 

про цензуру та переслідування осіб за критику (ІІ пол. ХVІІІ ст. – 1985 р.); 

4) нормативне вдосконалення кримінальної відповідальності за погрозу або 

насильство щодо журналіста та перешкоджання його законній професійній 

діяльності (1985–2001 рр.); 5) розвиток кримінально-правової охорони професійної 

діяльності журналістів, їх прав та свобод за КК України (2001 р. – донині); 
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– поняття «журналіст», під яким слід розуміти фізичну особу, яка 

професійно, систематично та законно здійснює діяльність, пов’язану із 

збиранням, одержанням, створенням, підготовкою, поширенням, зберіганням 

або іншим використанням інформації на невизначене коло осіб через будь-які 

засоби масової інформації;  

– твердження, що погроза як ознака об’єктивної сторони складів злочинів, 

передбачених ч. 2–4 ст. 345-1 КК України, може бути формою виявлення умислу 

на вчинення діянь чи спричинення наслідків у зазначених частинах, і при цьому 

вона повинна визнаватися кримінально караною, оскільки такими діями завдається 

шкода охоронюваним законом про кримінальну відповідальність відносинам; 

– законодавчу пропозицію щодо внесення змін до ч. 2 ст. 22 КК України, 

а саме доповнення її змістом «умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження 

(частина 2 ст. 345-1), умисне тяжке тілесне ушкодження (частина 3 ст. 345-1)»; 

– конкретизацію вини як ознаки суб’єктивної сторони складів злочинів, 

передбачених ст. 345-1 КК України, зміст якої полягає: 1) в інтелектуальному 

моменті – в усвідомленні особою ознак потерпілого (те, що ним є саме 

журналіст, його близькі родичі чи члени сім’ї), законності професійної 

діяльності журналіста (зміст або характер його роботи), змісту і характеру своїх 

діянь (своїми діяннями особа має намір перешкодити діяльності журналіста, 

змінити її характер, припинити її чи вчинити злочин через діяльність, яка вже 

відбулася); 2) у вольовому моменті – у бажанні винного висловити або 

продемонструвати погрозу вбивством або насильством щодо журналіста, його 

близьких родичів чи членів сім’ї саме у зв’язку з бажанням перешкодити, 

змінити характер здійснення цим журналістом законної професійної діяльності 

або припинити її (до того ж не обов’язково, щоб винний дійсно мав намір 

реалізувати погрозу), натомість зміст вольового моменту насильства при 

вчиненні даного злочину, на відміну від погрози, полягає, крім зазначених 

проявів, у бажанні винного вчинити злочин через діяльність, яка вже відбулася; 

– позицію, що суб’єктивна сторона злочинів, передбачених  

ст. 345-1 КК України, характеризується як умисною, так і змішаною формою 
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вини, коли наявний умисел стосовно діяння та першого (найближчого) наслідку 

і необережність щодо іншого віддаленого в часі (більш тяжкого) наслідку; 

дістало подальший розвиток: 

– розуміння, що погроза як форма прояву об’єктивної сторони складу 

злочину, передбаченого ч. 1 ст. 345-1 КК України, може бути виражена словесно, 

письмово, за допомогою жестів, демонстрації зброї або предметів, що її 

замінюють, а також із використанням технічних засобів, за наявності якої 

потерпілий чітко усвідомлює, що небезпека заподіяння шкоди, якою погрожує 

винний, може стати реальністю, а обумовлені суспільно небезпечні наслідки 

фактично можуть бути спричинені; 

– визначення моменту закінчення злочину, передбаченого  

ч. 1 ст. 345-1 КК України, як часу, коли погроза була сприйнята журналістом, 

або його близьким родичем чи членом сім’ї (у такому разі момент висловлення 

погрози може не збігатися з моментом сприйняття її потерпілим);  

– вироблення правил кваліфікації у разі вчинення погрози або насильства 

щодо журналіста під час сукупності злочинів та при конкуренції кримінально-

правових норм. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації теоретичні положення, висновки, пропозиції та 

рекомендації мають прикладний характер і використовуються в: 

законотворчій сфері – під час удосконалення положень законодавства, 

розроблення (опрацювання) законопроектів про внесення змін та доповнень до 

чинного КК України стосовно кримінальної відповідальності за погрозу або 

насильство щодо журналіста (лист Комітету ВР України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності від 08.07.2019 р. № 04-18/12-1186); 

практичній діяльності – для правильного та однозначного застосування 

ст. 345-1 КК України у процесі: підготовки висновків до проектів підзаконних 

нормативно-правових актів (акт Департаменту юридичного забезпечення 

МВС України від 22.05.2018 р.); здійснення кваліфікації злочинів проти 

журналіста (акт Головного слідчого управління НП України від 31.05.2019 р.); 
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освітньому процесі – під час викладання та вивчення навчальних 

дисциплін «Кримінальне право. Загальна частина», «Кримінальне право. 

Особлива частина», «Особливості кваліфікації окремих видів злочинів» (акт 

Національної академії внутрішніх справ від 17.05.2019 р.); 

науково-дослідній діяльності – для подальшого розроблення теоретичних 

положень стосовно кримінально-правової характеристики погрози або 

насильства щодо журналіста, а також у процесі підготовки монографій та статей 

із кримінально-правових дисциплін (акт Національної академії внутрішніх 

справ від 15.05.2019 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки та 

пропозиції, сформульовані під час дослідження, оприлюднено на IX 

Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій Дню української 

писемності та мови «Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, 

перспективи» (Київ, 27 листопада 2015 р.); II Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми кримінального права та процесу» (Кривий 

Ріг, 10 червня 2016 р.); науково-теоретичній конференції (присвяченій пам’яті 

видатного науковця О. Ф. Граніна) «Правоохоронна діяльність: історія, 

сучасний стан, перспективи розвитку» (Київ, 23 березня 2017 р.); VІI наукових 

читаннях, присвячених пам’яті академіка В. В. Копєйчикова (Київ, 17 листопада 

2017 р.); ІХ Всеукраїнській науково-теоретичній конференції, присвяченій пам’яті 

професора П. П. Михайленка «Актуальні проблеми кримінального права» (Київ, 

21 листопада 2018 р.); міжвузівському науково-практичному круглому столі 

«Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх 

вирішення» (Київ, 22 березня 2019 р.); міжвузівському науково-практичному 

круглому столі «Імплементація європейських стандартів запобігання корупції в 

Україні» (Київ, 22 березня 2019 р.); Всеукраїнській конференції 

«Вдосконалення правового механізму захисту прав та свобод людини і 

громадянина в умовах євроінтеграції» (Львів, 29 березня 2019 р.); Interuniversity 

Scientific and Practical Internet Conference «Application of English Language in the 

Teaching of Criminal Legal Disciplines» (Kyiv, June 05, 2019).  
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Публікації. Основні положення та висновки дослідження, що 

сформульовані в дисертації, відображено в 16 наукових публікаціях, серед яких 

п’ять статей – у наукових виданнях МОН України, визначених як фахові з 

юридичних наук, дві – у закордонних юридичних виданнях (Республіка 

Молдова), дев’ять тез доповідей, які оприлюднено на науково-практичних 

конференціях та круглих столах. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації 

українською та англійською мовами, вступу, трьох розділів, що містять сім 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел (453 найменування на 

43 сторінках) і семи додатків на 33 сторінках. Повний обсяг дисертації 

становить 269 сторінок, із них обсяг основного тексту – 193 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОГРОЗИ АБО НАСИЛЬСТВА ЩОДО ЖУРНАЛІСТА 

 

 

1.1. Сучасний стан та методологія дослідження кримінально-правової 

характеристики погрози або насильства щодо журналіста 

 

Системне дослідження будь-якої правової проблеми у науці 

кримінального права неможливе без аналітичного огляду стану наукового 

розроблення досліджуваного питання у вітчизняній та зарубіжній літературі, 

історичних форм його розвитку, філософської парадигми досліджуваного 

питання та його методологічних засад. Тому першочерговим аспектом під час 

дослідження кримінально-правової характеристики погрози або насильства 

щодо журналіста є вивчення сучасного стану її наукового розроблення та 

обґрунтування системи методів дослідження. 

Теоретичною основою дослідження є загальнотеоретичні положення 

доктрини кримінального права у сфері кримінальної відповідальності за злочини 

проти свободи слова та професійної діяльності журналістів як в Україні, так і в 

зарубіжних країнах у контексті захисту законної професійної діяльності 

журналіста. Це обумовлено тим, що у сучасній науці кримінального права 

належним чином не висвітлено аспекти кримінально-правової характеристики 

погрози або насильства щодо журналіста (ст. 345-1 КК України). 

Деяким питанням кримінальної відповідальності за порушення свободи 

слова та професійної діяльності журналістів в Україні в доктрині кримінального 

права приділялася певна увага в працях багатьох вчених, а саме: П. П. Андрушка, 

А. П. Бабія, О. М. Бандурки, Я. С. Безпалої, П. С. Берзіна, В. В. Боровікової, 

К. М. Буряк, Р. В. Вереші, Д. Р. Гайнутдінова, Р. Д. Гаязутдинової, 
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С. П. Головатого, І. О. Горлова, Ю. В. Городецького, Н. О. Гуторової, 

О. О. Житнього, І. С. Заєць, А. П. Закалюка, І. О. Зінченка, А. О. Іванової, 

Р. Д. Ішимової, Ю. В. Каримової, О. М. Костенка, О. О. Костенко, 

С. В. Красильникова, О. В. Красильникової, Г. М. Красноступа, В. М. Кудрявцева, 

Д. О. Кукушкіна, С. А. Кулікової, Н. В. Кушакової, Г. В. Лазутінової, 

І. П. Лановенка, О. М. Литвинова, С. Я. Лихової, А. І. Марущака, М. І. Мельника, 

В. А. Новікова, В. І. Павликівського, Ю. С. Пестерєвої, Є. О. Письменського, 

П. С. Різаненка, В. І. Тютюгіна, О. М. Храмцова, П. В. Хряпінського, 

О. І. Чекмезової, В. В. Шаблистого, А. А. Шелеста та А. М. Ященка. 

Питання, які розглядали автори, були присвячені науковим позиціям 

щодо дослідження ознак складу злочину, передбаченого ст. 171 КК України, 

при цьому чимало питань, пов’язаних з ознаками складів злочинів, 

передбачених ст. 345-1 КК України, залишилися дискусійними, а деякі – 

недостатньо чи взагалі не дослідженими. Викладене підтверджує актуальність 

обраної теми та зумовлює потребу поглибленого теоретичного аналізу 

кримінально-правової характеристики погрози або насильства щодо журналіста. 

Одним із важливих аспектів для дослідження сучасного стану наукового 

розроблення кримінально-правової характеристики погрози або насильства 

щодо журналіста мають праці вчених, що присвячені вивченню наукових 

аспектів та порядку законодавчого врегулювання зазначеної діяльності.  

Усі наукові здобутки стосовно погрози або насильства щодо журналіста, 

можна згрупувати за такими напрямами: 1) кримінальна відповідальність за 

перешкоджання законній професійній діяльності журналістів; 2) кримінологічні, 

криміналістичні та кримінально-процесуальні аспекти протидії перешкоджанню 

законній професійній діяльності журналістів; 3) законна професійна діяльність 

журналістів у змісті кримінально-правових та кримінологічних засад 

дослідження погрози вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням 

майна, злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод 

людини та громадянина; 4) правове регулювання журналістської діяльності в 

Україні як засіб адміністративного впливу. 
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Розглянемо кожен із зазначених блоків. 

1. Дослідження кримінальної відповідальності за перешкоджання законній 

професійній діяльності журналістів. До цієї групи наукових напрацювань 

належать праці таких українських учених: Я. С. Безпалої «Кримінальна 

відповідальність за перешкоджання законній професійній діяльності 

журналістів» (2011 р.) [20], В. І. Павликівського «Кримінально-правове 

забезпечення свободи слова та професійної діяльності 

журналістів» (2017 р.) [265], К. М. Буряк «Злочини проти професійної 

діяльності журналістів в Україні: кримінально-правове та кримінологічне 

дослідження» (2018 р.) [53] та праці зарубіжних учених: О. В. Красильникова 

«Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ст. 144 КК РФ): 

питання законодавчої техніки та диференціації відповідальності» (2007 р.) [178; 

179], Д. Р. Гайнутдінов «Кримінальна відповідальність за посягання на 

свободу масової інформації» (2007 р.) [87; 35, с. 12].  

Деякі аспекти кримінальної відповідальності за перешкоджання законній 

професійній діяльності журналістів розкрито й в інших наукових працях 

вітчизняних і зарубіжних учених: П. С. Берзіна [21], Л. Є. Василика [56], 

Р. В. Вереші [60;  61], Д. Р. Гайнутдінова [86], Р. Д. Гаязутдинової [90; 91], 

І. С. Заєць [135], Р. Д. Ішимової [144; 145], Ю. В. Каримової [152], 

Л. М. Костенко [171], О. О. Костенко [172], О. В. Красильникової [177; 180; 

181; 182], Г. М. Красноступ [183], Д. А. Морквіна [236], В. А. Новикова [252], 

Є. О. Письменського [281], А. Ю. Погосова [283], П. С. Різаненка [325], 

В. В. Шаблистого [432] та А. А. Шелеста [439]. І хоча перелічені вище праці 

безпосередньо не стосуються проблематики кримінально-правової 

характеристики погрози або насильства щодо журналіста, однак окремі 

положення, які в них досліджено та розкрито, мають значення для 

досліджуваних нами злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України. 

Особлива увага у дослідженні Я. С. Безпалої була присвячена питанням 

стану кримінально-правової охорони професійної діяльності журналістів в 

Україні, на основі дослідження якого було доведено, що ст. 171 КК України є 
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важливою формою державного захисту журналістів від злочинних посягань. 

Проаналізовано зарубіжний досвід кримінальної відповідальності за 

перешкоджання законної професійної діяльності журналістів. На основі 

проведеного аналізу, автором запропоновано запозичення деяких зарубіжних 

правових зразків й доповнень складу злочину, та аргументовано необхідність 

диференціації, шляхом запровадження кваліфікуючих ознак, кримінальної 

відповідальності за діяння, передбачені ч. 1 і 2 ст. 171 КК України поєднані з: 

1) насильством чи погрозою його застосування; 2) погрозою обмеження прав; 

3) погрозою розповсюдження відомостей, що потерпілий бажає зберегти в 

таємниці; 4) знищенням або пошкодженням майна чи погрозою його здійснення. 

Визначено, що безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого 

ст. 171 КК України, є суспільні відносини, що забезпечують безперешкодну 

реалізацію права журналіста на працю. Додатковим обов’язковим об’єктом 

виступають суспільні відносини, які складаються з приводу вільного 

розповсюдження інформації про важливі суспільно значущі події, поширенню 

яких перешкоджає суб’єкт досліджуваного складу злочину, чим унеможливлює 

реалізацію невизначеного кола осіб права на інформацію. 

Цікавим аспектом дослідження Я. С. Безпалої є те, що на основі 

дослідження ознак потерпілого від злочину, передбаченого ст. 171 КК України, 

доведено, що ним слід визнавати журналіста як друкованих, так і 

аудіовізуальних ЗМІ, а також журналістів інформаційних агентств. Авторкою 

окремо виділено правосуб’єктність журналістів під час характеристики ознак 

потерпілого від злочину, передбаченого ст. 171 КК України. Слушною є 

позиція, що доцільним є розширення кола потерпілих шляхом віднесення до 

них близьких йому осіб. Це аргументується необхідністю забезпечення повноти 

та всебічності захисту суспільних відносин щодо правильного виконання 

журналістами своїх професійних обов’язків (від впливу на їх діяльність через 

здійснення тиску, переслідування близьких йому осіб та ін.). 

Розкрито зміст ознак об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого 

ст. 171 КК України, яка характеризується двома формами прояву, а також 
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обстановкою вчинення злочину – під час здійснення журналістами законної 

професійної діяльності. Крім того, Я. С. Безпала обґрунтувала положення, що 

під час вчинення переслідування журналіста за виконання професійних 

обов’язків, за критику необхідно усунути законодавче обмеження кола 

суб’єктів. На основі цього твердження та враховуючи емпіричні дані автором, 

обґрунтовано, що спеціальним суб’єктом злочину (за змістом ч. 2 

ст. 171 КК України в частині службової особи) є як службова особа публічного 

права, так і службова особа приватного права. До того ж, вина під час вчинення 

злочину, передбаченого ст. 171 КК України, характеризується як прямим, так і 

непрямим умислом. У свою чергу мотив і мета не є обов’язковими ознаками 

суб’єктивної сторони складу цього злочину. З’ясовано існуючі підходи щодо 

кваліфікації злочину, передбаченого ст. 171 КК України, зокрема встановлено, 

що необхідною умовою кваліфікації діянь за ч. 2 ст. 171 КК України є зв’язок (у 

минулому чи в теперішній час) між переслідуванням журналіста та його 

критикою або виконанням журналістом своїх професійних обов’язків. 

Проаналізовано основні форми реалізації кримінальної відповідальності 

за злочин, передбачений ст. 171 КК України. Домінуючою є засудження 

винного за вчинення зазначеного злочину, поєднане з призначенням йому 

судом покарання у вигляді штрафу [20]. Деякі положення дисертації 

Я. С. Безпалої використано нами для дослідження певних положень 

кримінально-правової заборони погрози або насильства щодо журналіста під 

час визначення понять «злочини проти професійної діяльності журналістів» як 

міждисциплінарної категорії злочинних діянь, що посягають на життя, 

здоров’я та майнові права журналіста, а також охоронювані законом про 

кримінальну відповідальність цінності близьких родичів журналістів у зв’язку 

з здійсненним ним професійної діяльності. Зазначена праця мала також 

значення під час дослідження певних питань кваліфікації злочинів, 

передбачених ст. 345-1 КК України (про що зазначено у розділі 3 нашого 

дослідження). Звісно, окремі положення зазначеного дисертаційного 

дослідження стали предметом дискусії. 
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Під час дослідження В. І. Павликівським кримінально-правового 

забезпечення свободи слова та професійної діяльності журналістів» було, з 

урахуванням новітніх досягнень науки, розроблено методологію дослідження, в 

результаті чого запропоновано цілу низку інноваційних положень, висновків і 

пропозицій, проаналізовано розвиток законодавства щодо кримінально-

правового захисту свободи слова та професійної діяльності журналістів в 

Україні. Визначено поняття та досліджено правовий статус журналістів у 

національному законодавстві й міжнародно-правових документах. 

Крім того, автором здійснено кримінально-правовий аналіз підстав та 

принципів криміналізації суспільно небезпечних посягань на свободу слова та 

професійну діяльність журналістів. Установлено, що впровадження норм про 

кримінальну відповідальність за перешкоджання журналістській діяльності в 

цілому відповідає загальновизнаним у теорії кримінального права підставам та 

принципам криміналізації суспільно небезпечних посягань. Водночас поза 

увагою законодавця залишаються проблеми кримінально-правового забезпечення 

права на інформацію, заборони цензури та захисту громадян від переслідування 

за критику [266, с. 6]. Також В. І. Павликівським запропоновано систематизацію 

злочинів проти свободи слова та професійної діяльності журналістів і зроблено 

висновок, що КК України містить загальну норму про відповідальність за 

перешкоджання професійній діяльності журналістів (ст. 171 КК України) та 

спеціальні норми про посягання на життя, здоров’я, волю, власність журналіста 

у зв’язку з його професійною діяльністю (ст. 345-1, 347-1, 348-1, 349-1, ч. 2 

ст. 375 КК України) [266, с. 6]. Також у зазначеному досліджені визначено, що 

безпосереднім об’єктом злочинів проти свободи слова та професійної діяльності 

журналістів, передбачених ст. 171, 345-1, 347-1, 348-1, 349-1 КК України, слід 

визнавати охоронювані кримінальним законом суспільні відносини, що 

забезпечують свободу професійної діяльності журналістів як уособлення 

свободи слова, проголошеної ст. 34 Конституції України [266, с. 6]. Вивчено 

зміст об’єкта досліджуваного злочину та здійснено його класифікацію. 
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Також В. І. Павликівським надано характеристику та проаналізовано 

ознаки об’єктивних сторін злочинів проти свободи слова та професійної 

діяльності журналістів. Автором встановлено системну невідповідність ознак 

суб’єкта злочинних порушень свободи слова та професійної діяльності 

журналістів вимогам Загальної частини КК України та враховуючи необхідність 

узгодження положень Загальної та Особливої частини КК України, ступінь 

тяжкості злочинів проти журналістів, а також можливість усвідомлювати 

суспільну небезпечність вчиненого винним діяння, пропонується зменшити до 

14 років мінімальний вік, з якого настає кримінальна відповідальність за 

посягання на життя, здоров’я, волю та майно журналістів, його близьких 

родичів чи членів сім’ї (ч. 2, 3 ст. 345-1, ч. 2 ст. 347-1, ст. 348-1,  

ст. 349-1 КК України) [266, с. 7]. Обґрунтовано, що відсутність мети 

припинення журналістської діяльності виключає кваліфікацію злочинних 

перешкоджань діяльності журналіста за ст. 171 КК України. 

Важливим аспектом, який був використаний для дослідження 

кримінально-правової характеристики погрози або насильства щодо 

журналіста, стало те, що В. І. Павликівський у своєму дисертаційному 

дослідженні ґрунтовно дослідив теоретичні положення щодо особливостей 

використання у ст. 345-1, 347-1, 348-1 КК України термінології «у зв’язку із 

здійсненням законної професійної діяльності». Наявність широкого кола 

мотивів (помста, кар’єризм тощо) під час вчинення вказаних злочинів вимагає 

закріплення в законі не безпосередньої характеристики окремих мотивів, а 

зв’язку посягання з діяльністю потерпілого [266, с. 7]. 

Автором більш поглиблено дано визначення свободи слова як природного, 

невід’ємного права людини, що знаходить своє відображення в основних 

міжнародних актах з прав людини, зокрема в таких, як Загальна декларація з 

прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, ЄКПЛ, 

Хартія основних прав Європейського Союзу та національному законодавстві 

більшості країн світу, а також з урахуванням суттєвих трансформацій, яких 

воно зазнало з моменту своєї появи в міжнародних актах. На сьогоднішній час 



32 
 

зміст свободи слова містить: свободу висловлювань, переконань у будь-якому 

виді безпосередню свободу слова; свободу думки; свободу використання 

інформації (отримання, зберігання та поширення) [266, с. 8]. На основі аналізу 

практики застосування норм закону про кримінальну відповідальність в частині 

захисту професійної діяльності журналістів В. І. Павликівський пропонує 

оптимізувати основні шляхи його застосування та вдосконалення [35, с. 12]. 

До того ж автор наголошує на необхідності подальшого проведення 

комплексних монографічних досліджень з питань криміналізації окремих 

злочинних посягань на свободу слова, впровадження зарубіжного досвіду у 

сфері регулювання та охорони діяльності ЗМІ, аналізу запропонованих і 

наявних складів злочинів проти свободи слова та професійної діяльності 

журналістів, що викликане іноді діаметрально протилежними або 

антагоністичними баченнями щодо їх розуміння, що, у свою чергу, негативно 

впливає як на розвиток науки кримінального права, так і на практику 

застосування відповідних кримінально-правових норм [266, с. 9]. Це є ще 

одним підтвердженням доцільності та необхідності дослідження кримінально-

правової характеристики погрози або насильства щодо журналіста. 

Зупинимося на деяких позиціях дослідження К. М. Буряк «Злочини проти 

професійної діяльності журналістів в Україні: кримінально-правове та 

кримінологічне дослідження» (2018 р.) [53]. Цікавим аспектом для висвітлення 

предмету нашого дослідження є аналіз авторкою у вузькому та широкому 

значенні категорії «професійна діяльність журналістів». У вузькому значенні на 

переконання вченої «професійна діяльність журналістів» цілком охоплюється 

нормами ст. 171 КК України, які передбачають кримінальну відповідальність за 

перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. У широкому 

значенні «професійна діяльність журналістів» є комплексною кримінально-

правовою та кримінологічною категорією, будучи в окремих випадках і 

мотивом вчинення злочинів проти життя, здоров’я, волі тощо журналіста, його 

близьких родичів чи членів сім’ї [53, с. 4–5]. Крім того, цікавою є позиція 

авторки щодо виключення з ч. 2 ст. 163 КК України такої кваліфікуючої ознаки, 
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як вчинення злочинного посягання стосовно журналіста, оскільки предметом 

цього злочину є приватні відомості, що передані чи передаються громадянами 

через листування або телефонні розмови тощо, а незаконне ознайомлення зі 

службовою кореспонденцією, телефонними розмовами, телеграфними й 

іншими повідомленнями журналіста та їхнє розголошення за наявності для того 

підстав мають кваліфікуватися як перешкоджання професійній діяльності 

журналіста (ч. 1 ст. 171 КК України) [53, с. 5]. 

На думку К. М. Буряк, журналістом слід уважати особу, яка уклала 

трудовий договір із ЗМІ, телерадіоорганізацією, інформаційним агентством і 

виконує свої законні професійні обов’язки на підставі цього договору, на 

виконання завдань, що стоять перед відповідним суб’єктом інформаційної 

діяльності, що діє з метою надання інформаційних послуг [53, с. 5]. Правовий 

статус журналіста як потерпілого поширюється у випадках, коли дії винного 

мають кваліфікуватися за ст. 171 КК України або нормами КК України, в яких 

одним із безпосередніх об’єктів виступає законна професійна діяльність 

журналістів [53, с. 5; 35, с. 12–13].  

Важливим аспектом для розкриття предмету дослідження є те, що у своїй 

роботі «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів 

(ст. 144 КК РФ): питання законодавчої техніки та диференціації 

відповідальності» (2007 р.) [178; 179] вчена О. В. Красильникова, обґрунтувала 

необхідність проведення уніфікації, стандартизації термінів, зокрема 

запропоновано сформулювати загальне поняття «перешкоджання». На її 

переконання, перешкоджання слід розуміти як спрямовану на втручання в 

діяльність особи або групи осіб протиправну поведінку винного з метою 

змусити вчинити або не допустити вчинення певних дій (бездіяльності) з їх 

боку. Зазначені положення нами було використано під час дослідження 

особливостей кваліфікації погрози або насильства щодо журналіста (розділ 3).  

Мали значення для дослідження кримінально-правової характеристики 

погрози або насильства щодо журналіста у праці Д. Р. Гайнутдінова 

«Кримінальна відповідальність за посягання на свободу масової 
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інформації» (2007 р.) авторські пропозиції щодо законодавчого закріплення 

визначення поняття «журналіст» в такому виді: «журналіст – особа, що займається 

редагуванням, створенням, збором або підготовкою повідомлень чи матеріалів 

підготовлювачу (рос. «подготовителю») публічної інформації за власною 

ініціативою або на підставі договору з підготовлювачем (рос. «подготовителем») 

або за його дорученням» [87]. А також погляди на те, що під час визначення 

законної професійної діяльності журналістів можна використовувати критерії, 

вироблені практикою ЄСПЛ щодо застосування ст. 10 ЄКПЛ [87]. 

2. Дослідження кримінологічних, криміналістичних та кримінально-

процесуальних аспектів протидії перешкоджанню законній професійній 

діяльності журналістів. До цієї групи наукових напрацювань належать праці 

українських вчених І. С. Заєць «Запобігання перешкоджанню законній 

професійній діяльності журналістів в Україні» (2014 р.) [134], А. А. Мацоли 

«Розслідування перешкоджання законній професійній діяльності 

журналістів» (2015 р.) [228] та праці зарубіжних учених А. Г. Горшенкова 

«Віктимологічний аспект запобіжного впливу на злочинність у сфері масової 

інформації» (1999 р.) [97], О. М. Тюменцева «Організаційно-правові й тактичні 

питання використання ЗМІ при розслідуванні та профілактиці 

злочинів» (2000 р.) [371], Ю. І. Гололобової «ЗМІ та злочинність: 

кримінологічний аспект» (2002 р.) [95], Р. Б. Терновського «Розслідування 

перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» (2003 р.) [362].  

Деякі питання кваліфікації злочинів, які вчиняються щодо журналістів з 

метою перешкодити його діяльності, змінити її характер, припинити її чи 

вчинити злочин через діяльність, яка вже відбулася, про спосіб вчинення 

зазначених злочинів, та інші важливі відомості кримінально-правового характеру 

розкрито також і в інших наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених: 

Д. О. Балобанової [14], М. А. Бойко [25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33], 

Р. Д. Гаязутдінової [91], Р. Д. Ішимової [144] та інших учених.  

Так, І. С. Заєць окрім кримінологічних аспектів у своєму дисертаційному 

дослідженні розкрила позиції, які мали значення для розкриття предмету 
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нашого дослідження, зокрема, це стосується визначення самого потерпілого – 

журналіста, розуміння поняття «законна професійна діяльність журналістів», 

визначення сучасного стану наукових досліджень у сфері охорони законної 

професійної діяльності журналістів, а також особливостей охорони 

журналістської діяльності в Україні. Авторка зазначає, що «сферу масової 

інформації без жодного перебільшення можна назвати осередком сучасного 

суспільного життя. ЗМІ стають основним джерелом, що формує уявлення 

людини про реалії навколишнього світу. Більше того, масова інформація є 

одним із основних інструментів соціального регулювання. Поширюючи ті чи 

інші повідомлення та матеріали, ЗМІ створюють певну громадську думку, 

формуючи погляди, настрої, а отже, і поведінку відомих особистостей, 

соціальних груп і, в результаті, усього суспільства» [134, с. 18–19; 53, с. 15]. 

У своєму дисертаційному дослідженні А. Г. Горшенкова [97] зосередила 

увагу не лише на висвітленні кримінолого-віктимологічних складових 

функціонування ЗМІ, а й також приділила увагу понятійному апарату 

кримінального права, зокрема в частині визначення категорії «засоби 

інформації щодо невизначеного кола осіб» (замість того, що вживається у 

кримінально-правовій доктрині вузького за змістом «ЗМІ»), що містять у собі 

будь-які засоби поширення інформації на індивідуалізованих адресатів. 

Цікавою є позиція автора щодо приведення у відповідність з суспільною 

небезпекою вчиненого діяння караності за його вчинення шляхом доповнення 

ст. 137 КК РФ (порушення недоторканності приватного життя), ст. 282 КК РФ 

(розпалювання національної, расової або релігійної ворожнечі), окремими 

частинами, які передбачають кваліфікуючу ознаку «використання ЗМІ», як це 

передбачено ч. 2 ст. 280 КК РФ (публічні заклики до насильницької зміни 

конституційного ладу РФ), ч. 2 ст. 354 КК РФ (публічні заклики до 

розв’язування агресивної війни), а в ст. 129 КК РФ (наклеп), ст. 130 КК РФ 

(образа) зазначену ознаку передбачити як особливо кваліфікуючу ознаку. 

У своїй праці О. М. Тюменцев «Організаційно-правові й тактичні питання 

використання ЗМІ при розслідуванні та профілактиці злочинів» (2000 р.) [371], 
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окрім характеристики процесуальної ролі ЗМІ у розслідуванні злочинів, також 

стверджує, що ЗМІ – потужний засіб впливу на свідомість людей; вони 

формують у них позитивний стереотип законослухняної поведінки, прагнення 

до дотримання норм права та поваги до закону [371]. Це в свою чергу окрім 

співробітництва в розкритті та розслідуванні зі ЗМІ, також потребує 

кримінально-правової охорони як її суб’єктів, так і їх діяльності. 

Вчена Ю. І. Гололобова розглядає ЗМІ в широкому розумінні з 

урахуванням Інтернет ресурсів, які не зареєстровані як ЗМІ, але поширюють 

масову інформацію, текстові та аудіо-візуальні твори художньої творчості, можуть 

впливати на волю і свідомість людей. Вплив вона класифікувала за характером 

дії на негативний (криміногенний) та позитивний (профілактичний) [95]. 

Дослідження авторки в частині вивчення питань законодавства, що регулює 

діяльність ЗМІ, матиме значення під час аналізу зарубіжного досвіду про 

відповідальність за погрозу або насильство щодо журналіста. 

Р. Б. Терновський у своєму дисертаційному дослідженні у межах 

самостійного підрозділу кримінально-правової характеристики перешкоджання 

законній професійній діяльності журналістів, дав авторське визначення понять 

«журналіст», «професійна діяльність журналіста», «ЗМІ» [362]. Автором 

пропонується урегулювати діяльність ЗМІ в мережі Інтернет, ураховуючи, що 

такі суспільні відносини не охоплені законодавством про ЗМІ. Положення 

кримінального права як галузі права повинні бути побудовані на базі єдиного 

понятійного апарату, який не допускав би багатозначності в тлумаченні 

визначень. Вченим пропонується внести зміни до відповідних законів та 

нормативно-правових актів щодо уніфікації термінології. Обґрунтовується 

позиція, що у нормативно правових актах мають бути чітко регламентовані 

реквізити і відомості, які мають містися у посвідченні журналіста, а також 

включення журналіста до переліку осіб, що володіють відповідним імунітетом 

у кримінальних провадженнях певної категорії для забезпечення неухильного 

дотримання правил поводження з конфіденційною інформацією. Цікавою є 

авторська позиція, що перешкоджання законній професійній діяльності 
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журналістів з боку осіб, наділених державною владою і широкими 

повноваженнями (осіб, які займають державні посади), має набагато вищий 

ступінь суспільної небезпеки, ніж простого пересічного громадянина. Дещо 

схожі позиції підтримала у своєму дослідженні А. А. Мацола «Розслідування 

перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» (2015 р.) [228]. 

Зазначені положення нами було використано під час дослідження суб’єкта 

погрози або насильства щодо журналіста стосовно кваліфікуючої ознаки 

злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України, у вигляді вчинення їх 

службовою особою з використанням службового становища (розділи 2, 3). 

3. Дослідження законної професійної діяльності журналістів у змісті 

кримінально-правових та кримінологічних засад дослідження погрози 

вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням майна, злочинів проти 

виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина. 

До цієї групи наукових напрацювань належать праці українських учених: 

І. В. Самощенка «Відповідальність за погрозу у кримінальному праві України 

(поняття, види, спірні проблеми)» (1997 р.) [336], С. Я. Лихової «Злочини у сфері 

реалізації громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і 

громадянина (розділ V Особливої частини КК України)» (2006 р.) [211], 

Р. Ш. Бабанли «Погроза вбивством: значення та місце в системі кримінального 

права України» (2010 р.) [10], В. В. Шаблистого «Кримінальна 

відповідальність за погрозу вбивством» (2010 р.) [433], І. Б. Газдайки-

Василишиної «Некорисливі злочини проти власності за кримінальним правом 

України» (2011 р.) [85], О. Л. Гуртовенка «Психічне насильство у кримінальному 

праві України» (2011 р.) [104], А. В. Бойка «Кримінальна відповідальність за 

погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу» (2013 р.) [25], 

А. М. Удода «Кримінально-правова характеристика погрози або насильства 

щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 КК України)» (2013 р.) [398], 

В. В. Притули «Кримінальна відповідальність за погрозу або насильство щодо 

державного чи громадського діяча» (2014 р.) [296], С. В. Владимиренко 

«Кримінально-правова характеристика погрози або насильства щодо службової 
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особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок» (2015 р.) [69], 

Р. В. Куцого «Погроза як спосіб вчинення злочину у кримінальному праві 

України» (2015 р.) [202], А. В. Танька «Кримінологічна характеристика та 

запобігання погрозам або насильству щодо працівників правоохоронних 

органів» (2015 р.) [357], Н.В. Вербицької «Кримінально-правова характеристика 

погрози або насильства щодо захисника чи представника особи» (2017 р.) [59], 

Т. С. Лосич «Кримінальна відповідальність за погрозу або насильство щодо 

судді, народного засідателя чи присяжного» (2017 р.) [215] та праці зарубіжних 

учених: С. Х. Мазукова «Кримінально-правова охорона особи від погрози 

вбивством» (1997 р.) [218], О. І. Костилєва «Поняття та ознаки погрози» (2004 р.) [170], 

І. В. Лукянової «Погроза як злочин за кримінальним правом Росії» (2004 р.) [216], 

Х. Х. Абсатарова «Погроза вбивством або заподіянням тяжкої шкоди здоров’ю 

як злочини проти особи: кримінально-правовий та кримінологічний 

аспекти (2005 р.) [2], О. В. Гертель «Кримінальна відповідальність за 

погрозу» (2006 р.) [93], П. М. Левіна «Кримінальна відповідальність за погрозу 

вбивством або заподіянням тяжкої шкоди здоров’ю» (2006 р.) [206], 

М. А. Овчиннікова «Погроза вбивством або заподіянням тяжкої шкоди 

здоров’ю (кримінально-правовий та кримінологічний аналіз) (2006 р.) [256], 

М. В. Хабарової «Погроза вбивством або заподіянням тяжкої шкоди здоров’ю 

(кримінально-правовий та кримінологічний аналіз) (2006 р.) [420], 

Р. Д. Шарапова «Насильство в кримінальному праві: поняття, кваліфікація, 

вдосконалення механізму кримінально-правового попередження» (2006 р.) [437], 

О. Р. Рузевіча «Погроза в злочинах проти власності: кримінально-правове та 

кримінологічне дослідження» (2009 р.) [331], Л. В. Данелян «Кримінально-

правова та кримінологічна характеристика погрози вбивством або заподіянням 

тяжкої шкоди здоров’ю: за матеріалами Тюменської області» (2011 р.) [111], 

Ю. О. Жданова «Порівняльна кримінально-правова характеристика погрози 

вбивством або заподіянням тяжкої шкоди здоров’ю і замаху на 

вбивство» (2014 р.) [126], О. І. Ільянової «Погроза вбивством або заподіянням 

тяжкої шкоди здоров’ю та їх попередження (2016 р.) [143]. 
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Праці, в яких законна професійна діяльність журналістів досліджувалась 

в рамках кримінально-правових та кримінологічних засад погрози вбивством, 

знищенням чи пошкодженням майна, погрози або насильства щодо 

працівників правоохоронних органів, злочинів проти виборчих, трудових та 

інших особистих прав і свобод людини і громадянина, розкрито й в інших 

наукових працях вітчизняних та зарубіжних учених: С. М. Алфьорова [3], 

В. І. Возьного [74], О. М. Джужі [116; 117], А. І. Долгової [118; 119], 

А. П. Закалюка [137; 138], С. Я. Лихової [212], С. В. Лосича [214], 

В. І. Осадчого [262], І. В. Самощенка [335], А. М. Удода [399] та В.І. Шакуна [435]. 

4. Дослідження правового регулювання журналістської діяльності в 

Україні як засіб адміністративного впливу. За цим напрямом доцільно відмітити 

такі дисертаційні дослідження: О. Л. Порфімович «Проблеми координації 

діяльності ЗМІ та правоохоронних органів України (за матеріалами української 

преси періоду незалежності)» (2000 р.) [291], В. М. Владимирова «Проблема 

розуміння інформації в журналістиці» (2003 р.) [70], А. Г. Костирєва «Роль ЗМІ 

в процесі демократичного розвитку суспільства» (2003 р.) [173], С. В. Криворучко 

«Професійна етика журналіста на сучасному етапі розвитку демократії в 

Україні» (2003 р.) [185], Г. Ю. Хлистун «Етика ЗМІ в сучасних політичних 

процесах» (2005 р.) [426], І. М. Артамонової «Інтернет-журналістика в Україні: 

еволюція, соціоінформаційний контекст, системні характеристики» (2009 р.) [6], 

М. Г. Житарюк «Українська журналістика як соціокультурна модель: генезис, 

домінанти у світовому інформаційному контексті» (2009 р.) [128], 

В. М. Абакумова «Правове регулювання протидії інформаційним війнам в 

Україні» (2010 р.) [3], В. В. Середюк «Свобода масової інформації: 

конституційно-правовий аспект» (2010 р.) [342; 35, с. 15]. 

Серед зарубіжних учених дисертаційні дослідження в зазначеному 

напрямі здійснювали: Г. М. Горшенков «Масово-комунікативний вплив на 

кримінологічну ситуацію: регіональний аспект» (1997 р.) [98]; В. В. Боровикова 

«Проблеми висвітлення злочинності в ЗМІ та профілактична діяльність органів 

внутрішніх справ» (2002 р.) [44]; В. Ю. Наумкін «Використання органами 
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внутрішніх справ ЗМІ у запобіганні злочинам, що вчиняються на ґрунті 

наркоманії» (2002 р.) [245]; В. М. Ростов «Взаємодія слідчого й органу дізнання 

із прес-службою УВС і ЗМІ при розслідуванні злочинів» (2002 р.) [330]; 

М. Б. Чабанянц «Кримінологічні аспекти впливу жорстокості та насильства в 

засобах масової комунікації на агресивну поведінку неповнолітніх» (2002 р.) [430], 

А. Д. Баконін «Процесуальна взаємодія правоохоронних органів, суду із ЗМІ 

при розслідуванні та розгляді справ про правопорушення» (2004 р.) [13]; 

Н. В. Желтова «Правові та організаційні засади взаємодії кримінально-

виконавчої системи із ЗМІ (2004 р.) [127]; Б. М. Пантєлєєв «Взаємодія органів 

російської прокуратури із громадськістю та ЗМІ: правові та організаційні 

аспекти» (2004 р.) [273]. 

Також за зазначеним напрямом було чимало наукових праць серед яких: 

С. Е. Демського «Правове регулювання інформаційної діяльності в 

Україні» (2001 р.) [114], І. С. Заєць «Взаємодія ЗМІ та правоохоронних органів: 

потрібні зміни» [133], В. В. Різуна «Теорія масової комунікації» (2008 р.) [326], 

М. Р. Кардаш, Ю. В. Нички, Г. В. Чернявської «Професійна діяльність журналістів 

(у запитаннях та відповідях)» (2010 р.) [151], Т. О. Приступенко «Теорія 

журналістики: етичні та правові засади діяльності ЗМІ» (2011 р.) [295] та ін. 

Крім того, юридичний аналіз злочинів проти журналістів, неодноразово 

здійснювали в підручниках кримінального права та науково-практичних 

коментарях КК України [352; 122; 261; 18; 243; 156; 191; 244], а також у 

наукових і навчальних публікаціях [267; 281; 424; 428; 135].  

Спільні питання, які розглядалися в зазначених працях, зводилися до 

характеристики питань історичного розвитку української національної 

журналістики, незахищеності національного інформаційного простору, 

девальвації моральних принципів і професійних стандартів журналістської 

діяльності, а також законодавчих колізій та прогалин і перспектив розвитку 

національних ЗМІ із принципами захисту прав і свобод людини та громадянина 

у процесі здійснення професійної журналістської діяльності. 
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На основі аналізу наведених у цьому підрозділі наукових праць учених за 

досліджуваною нами тематикою, дійшли висновку, що на сьогоднішній день 

відсутнє монографічне дослідження кримінально-правової характеристики 

погрози або насильства щодо журналіста, котре вирішувало б такі наукові 

задачі: вивчити сучасний стан наукового розроблення кримінально-правової 

характеристики погрози або насильства щодо журналіста, обґрунтувати 

систему методів дослідження; розглянути виникнення та розвиток кримінально-

правової охорони професійної діяльності журналістів, їх прав та свобод за 

національним законодавством; узагальнити зарубіжну практику кримінально-

правової охорони суспільних відносин у сфері захисту професійної діяльності 

журналістів, їх прав та свобод; з урахуванням сучасних досягнень теорії 

вітчизняного кримінального права розкрити зміст родового, видового та 

безпосереднього об’єктів досліджуваних складів злочинів, а також потерпілого 

від злочинних діянь, передбачених ст. 345-1 КК України; висвітлити теоретичні 

положення особливостей проявів об’єктивної сторони погрози або насильства 

щодо журналіста; проаналізувати ознаки суб’єкта досліджуваних складів 

злочинів, передбачених ч. 1–3 ст. 345-1 КК України; розкрити особливості 

суб’єктивної сторони складів злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України; 

охарактеризувати кваліфікуючу ознаку складів злочинів, яка передбачає 

відповідальність за погрозу або насильство щодо журналіста, та обґрунтувати 

доцільність, ураховуючи потреби правозастосовної практики, доповнення 

ст. 345-1 КК України новими кваліфікуючими ознаками; виокремити та 

розглянути питання кваліфікації злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України; 

сформулювати та обґрунтувати конкретні пропозиції щодо необхідних змін і 

доповнень до змісту диспозицій кримінально-правових норм, передбачених 

ст. 345-1 КК України. Викладені обставини відіграли ключове значення під час 

вибору предмета, об’єкта та мети нашого дослідження [35, с. 15]. 

Одним із важливих аспектів з’ясування науково-теоретичних засад будь-

якого дослідження є вибір відповідного методологічного інструментарію. 

Проблема методології у будь-який науці, як і в кримінально-правовій, належить 
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до найбільш складних і актуальних [140, с. 170–182; 113, с. 51–65]. Вибираючи 

правильний напрям (стратегію) дослідження (підбираючи інструментарій), 

треба передусім ураховувати специфіку об’єкта дослідження. Методологія 

наукового пізнання – явище інтегральне: вона об’єднує систему компонентів, 

що її утворюють (світоглядні, загальні та спеціальні теорії й концепції, 

філософські закони й категорії, правила логіки, загальнонаукові і приватно-

наукові методи й методики дійсності) [271, с. 291]. Будь-які теоретичні 

положення, зокрема, у виді певних підходів, які пізніше можуть набути 

концептуальний вид, проміжних висновків, теж мають бути здатними 

виконувати методологічну функцію, а тому вони повинні відповідати певним 

вимогам [140, с. 177, 178]. 

Оптимальність в організації пізнавального процесу досягається шляхом 

формулювання і впровадження стратегії за вибором методологічного 

інструментарію, а також меж його використання. Успіх будь-якої діяльності 

залежить від наявності та ступеня розроблення певних методологічних передумов, 

за відсутністю яких практична дія виявляється марною або небезпечною, 

породжуючи результати, невідповідні поставленим цілям [112, с. 14; 260, 

с. 424]. Методологія – це «зворотна логіка», завдяки якій удосконалюється 

пізнавальна логіка й організація дослідницького процесу, відпрацьовується її 

інструментарій [154, с. 7]. З етимологічної позиції термін «методологія» походить 

від грецьких слів «methodos» (шлях до будь-чого) [413, с. 278] і «logos» (слово, 

думка, розум, закон) [413, с. 245] та означає сукупність пізнавальних засобів, 

методів, прийомів, що використовуються в будь-якій науці [413, с. 278]. 

Як відомо, в юридичних науках методологію наукового дослідження 

розуміють як системну єдність прийомів, методів та засобів наукового мислення, 

яка у такій якості представляє собою комплекс історично складених раціональних 

шляхів, засобів і форм руху мислення від незнання до знання, від явища до 

сутності, від припущення до істини [154, с. 7]. Методологічні засади таких 

досліджень складають: а) положення онтології, аксіології, праксіології, 

антропології, загальної теорії пізнання, теорій натуралізму та ін.; б) філософські 
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й загальнонаукові методи – діалектичний, історико-правовий, порівняно-

правовий, герменевтичний, статистичний, соціологічний, математичний, 

системно-структурний та системно-функціональний аналіз, моделювання та ін. 

До методів емпіричного рівня належать опис, порівняння, експеримент, 

моделювання, спостереження; до методів теоретичного рівня – діалектичний, 

загальнологічні (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія) [438, с. 74]. 

Слушною є позиція Д. А. Керимова, що методологію не можна зводити 

лише до тієї чи іншої (однієї) компоненти, наприклад, до окремого (одного) методу 

або до вчення лише про деякі засоби, методи чи методики, оскільки за їх межами 

в такому випадку безпідставно залишатимуться інші складові, внаслідок чого й 

методологія як така не буде визначена з відповідною повнотою [155, с. 292]. 

За ступенем спільності та сферою дії Г. В. Гребеньков та Є. С. Назимко 

всі методи поділяють на чотири групи: 1) філософські (діалектичний, 

феноменологічний, герменевтичний); 2) загальнонаукові (системний, 

порівняльний, історичний); 3) спеціальнонаукові; 4) дисциплінарні [99, с. 24]. 

О. Г. Берило зазначає, що методологічне забезпечення теоретичних 

питань кримінально-правової науки, а також більш глибоке розуміння взаємодії 

методів дослідження зазначеного питання, їх вплив на розвиток різних сфер 

суспільного життя дає ґрунтовні орієнтири на шляху вдосконалення 

кримінального законодавства та практики його застосування [22, с. 32]. У 

доктрині кримінального права існують різні погляди стосовно специфіки 

методології наукового дослідження. Найбільш прийнятною, на думку автора, є 

позиція щодо визнання її як системної єдності прийомів, методів і засобів 

наукового мислення, що становить комплекс історично сформованих 

раціональних шляхів, засобів і форм руху мислення від незнання до знання, від 

явища до сутності, від припущення до істини [22, с. 32; 40, с. 118–119]. 

Взагалі метод – це сукупність прийомів і операцій практичного та 

теоретичного освоєння дійсності. Систему методів дослідження складає така 

сукупність методів пізнання об’єктивної дійсності, яка надає можливість чітко 
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та зрозуміло виконати поставлені задачі. Існують різні думки вчених щодо 

методів кримінально-правового дослідження [40, с. 119].  

М. І. Панов наголошує, що дослідження проблем Особливої частини 

кримінального права неможливе без таких основних методів, як: діалектичний, 

системно-структурного аналізу, історичний, порівняльно-правовий, формально-

логічний (догматичний) та соціологічний [270, с. 516]. Н. О. Гуторова також 

пропонує схожі методи кримінально-правового дослідження: діалектичний, 

структурно-системного аналізу, догматичний, історико-порівняльний, порівняно-

правовий (компаративістський) та соціологічний [105, с. 16–28]. О. О. Дудоров 

виділяє такі наукові методи: історичний, порівняльно-правовий, догматичний, 

системний, статистичний та спостереження [121, с. 5]. М. І. Колос визначає 

найбільш застосовувані методи: системно-структурний, догматичний, 

порівняльно-правовий, історичний, діалектичний, соціологічний та 

статистичний [160, с. 329]. Зарубіжні вчені в основному виділяють такі методи: 

філософський, догматичний, соціологічний, історико-правовий та порівняльно-

правовий [246, с. 30–35].  

Дослідження праць провідних вітчизняних і зарубіжних криміналістів 

дозволило розробити методологічні засади, слідуючи із специфіки самого 

предмета дослідження. Оскільки таким предметом нами обрано кримінально-

правову характеристику погрози або насильства щодо журналіста, то 

відповідно в дослідженні використовували такі методи: історико-правовий, 

компаративістський (порівняльно-правовий), догматичний (логіко-юридичний), 

соціологічний, системний, логіко-граматичний, формально-юридичний, логіко-

семантичний, метод аналізу словникових визначень, діалектичний, індукції, 

дедукції та моделювання. 

Історико-правовий метод надав можливість висвітлити закономірності 

кримінально-правової охорони професійної діяльності журналістів, їх прав та 

свобод за національним законодавством, а також криміналізацію цих діянь на 

різних етапах історичного розвитку держави та аргументувати необхідність її 

подальшого наукового дослідження. 
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Компаративістський (порівняльно-правовий) метод у науці 

кримінального права використовується для визначення змісту та сутності 

кримінально-правових норм та інститутів, характеристик кримінальної 

політики держави чи міждержавних угруповань, законодавство яких 

досліджується, з метою виявлення загальних сутнісних рис і характеристик 

догми права й закономірностей її розвитку для подальшого визначення 

можливих напрямів удосконалення кримінального законодавства України і 

практики його застосування [369, с. 29]. Методологія порівняльно-правових 

досліджень побудована на констатації того, що соціальні конструкції 

кримінальної відповідальності та покарання, кримінального правопорушення 

тощо розуміються не стільки як мовні та культурологічні явища, скільки як 

елементи об’єктивної реальності, що існують та виконують у суспільстві певні 

функції [449; 369, с. 30]. Компаративістський метод – це метод: а) визначення 

невідомого шляхом порівняння з відомим; б) з’ясування якостей або 

властивостей явища шляхом порівняння з іншими його якостями чи 

властивостями або з якостями чи властивостями іншого явища; в) установлення 

закономірностей шляхом порівняння об’єктів у різний час, порівняння їх 

якостей у минулому з тими самими якостями у сучасному стані для 

встановлення змін чи тенденцій розвитку. У сучасному кримінальному праві 

України метод порівняльного правознавства стає одним із провідних й 

універсальних у системі методологічної бази наукових досліджень, надаючи 

можливість адекватно зіставляти систему міжнародного кримінального права із 

системою національного кримінального права конкретної держави, краще 

виявляти соціальну та правову природу українського кримінального права, а 

також запропонувати напрями використання зарубіжного досвіду правотворення 

для вдосконалення вітчизняного кримінального законодавства [369, с. 30; 334]. 

Зазначений метод дає змогу дослідити у процесі аналізу зарубіжного 

законодавства кримінально-правової охорони професійної діяльності журналістів, 

їх прав та свобод, а також для виявлення схожого, відмінного, загального й 
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унікального у кримінальному законодавстві України та низки іноземних держав 

стосовно зазначеної проблематики. 

Догматичний (логіко-юридичний) метод дослідження права (у тому числі 

й кримінального) – це встановлення змісту юридичних норм та нормативно-

правових приписів, з’ясування закономірностей дії права за допомогою правил 

юридичної логіки [425, с. 47]. В юридичній літературі його називають логічно-

структурним, формально-логічним або юридичним методом. Основним його 

завданням є коментування кримінального закону та практики його застосування. 

Він ґрунтується на законах логіки та синтаксису і застосовується під час 

систематизації кримінально-правових норм, визначенні термінів та тлумаченні 

понять. Зазначений метод оснований на використанні правил формальної логіки 

для пізнання права і виявляється в формулюванні та розкритті юридичних 

понять, побудові юридичних конструкцій, з’ясуванні дійсного змісту законів 

шляхом їх тлумачення [271, с. 300; 17, с. 23]. Саме за допомогою цього методу 

можна проаналізувати норму кримінального закону з точки зору додержання 

правил законодавчої техніки конструювання диспозиції та санкції цієї норми 

[229, с. 3]. Завдяки догматичному методу було виявлено недоліки та вивчено 

можливості удосконалення кримінально-правових норм, які передбачають 

відповідальність за погрозу або насильство щодо журналіста в Україні. 

Соціологічний метод потрібний для аналізу соціальних умов, явищ та 

чинників, для яких саме діє закон про кримінальну відповідальність та визначає 

ставлення до їхнього застосування певних категорій громадян. Його реалізація 

здійснюється через опитування, анкетування тощо та полягає у дослідженні 

кримінально-правових норм, злочину і покарання як соціальних явищ. Цей 

метод було використано під час проведення анкетування з питань кримінально-

правової характеристики погрози або насильства щодо журналіста. 

Системний метод слугуватиме для вивчення (у результаті аналізу 

елементів, їх ознак і властивостей, зв’язків усередині об’єкта для вивчення цього 

об’єкта як єдиного цілого) тих суттєвих загальних ознак, що пов’язують частини в 

єдине ціле. Системний підхід до дослідження складних динамічних цілісностей 
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дозволяє виявити внутрішній механізм не лише дії окремих його компонентів, а 

й їх взаємодії на різних рівнях [155, с. 243]. Системний метод – це сукупність 

загальнонаукових методологічних принципів і способів дослідження, в основі 

яких лежить орієнтація на розкриття цілісності об’єкта як системи [15, с. 108]. 

У теорії права «системою найнижчого рівня, первинною системоутворюючою 

його клітиною виступає норма права» [271, с. 88]. Специфіка системного 

методу визначається тим, що він орієнтує дослідження на розкриття цілісності 

об’єкта та механізмів, які її забезпечують, на виявлення різноманітних типів 

зв’язків складного об’єкта і зведення їх в єдину теоретичну картину [15, с. 108]. 

Крім того, він зумовлює всебічний аналіз складних динамічних цілісностей, 

частини яких (що являють собою підсистеми цих цілісних систем) знаходяться 

між собою в органічній єдності і взаємодії [7, с. 348]. Застосування цього 

методу передбачає розгляд певного питання кримінально-правової науки 

(наприклад, норми, інституту) як мікросистеми, а відповідної проблеми 

(наприклад, розділу, в цілому КК України) як макросистеми. Так, використання 

системного методу в процесі дослідження питань кримінально-правової 

характеристики погрози або насильства щодо журналіста дасть змогу показати 

внутрішні побудови норм, взаємозв’язок і взаємообумовленість як елементів у 

їх середині, так і з іншими кримінально-правовими поняттями і категоріями, а 

також допоможе виявити суперечності та прогалини у кримінальному 

законодавстві, а також сформулювати пропозиції щодо його змін і доповнень в 

частині відповідальності за погрозу або насильство щодо журналіста. 

Застосування методу діалектики особливо актуально на етапі розвитку і 

становлення правових наукових теорій і концепцій. Він містить необхідні й 

вельми важливі етапи сходження від абстрактного до конкретного і далі – від 

конкретного до абстрактного. До того ж, процедура їх формування не може 

бути зведена лише до елементарного (спрощеного) процесу сходження від 

конкретного до абстрактного [355, с. 436] або лише від абстрактного до 

конкретного [115, с. 69]. Процедура абстрагування під час сходження від 

абстрактного до конкретного може мати різний зміст і характер, який полягає в 



48 
 

застосуванні переважно «абстракції ідеалізації» [162, с. 11–13, 187–188], так і 

формування нових правових категорій і понять (які несуть у собі важливе 

смислове і прагматичне значення). Тому цей метод лежить в основі вироблення 

нетипових нормативних приписів [96, с. 117], створення таких юридичних 

конструкцій, юридичних фікцій, правових презумпцій, які виступають 

важливим засобом законодавчої техніки [431, с. 12–14; 274, с. 186–220]. Отже, 

діалектичний метод був використаний для забезпечення розгляду взаємозв’язку 

єдностей та протилежностей при дослідженні кримінально-правових понять і 

категорій стосовно відповідальності за погрозу або насильство щодо журналіста, 

а також для формування висновків і пропозицій за темою дослідження. 

У взаємозв’язку, що сприяло здійсненню всебічного аналізу, в 

дослідженні використано й інші методи наукового пізнання, а саме: логіко-

граматичний, логіко-семантичний та метод аналізу словникових визначень – 

для поглибленого аналізу окремих понять теми дослідження і їх особливостей, 

а також тлумачення її понятійного апарату (чим глибше й детальніше 

розроблені (сформовані) правові поняття і категорії юридичної науки, тим 

точніше й якісніше законодавство здатне регулювати відповідні суспільні 

відносини); формально-юридичний – у межах порівняння норм чинного 

кримінального законодавства та проектів законів України щодо внесення змін 

до діючих норм, обґрунтування висновків і пропозицій стосовно доповнення 

або уточнення ст. 345-1 КК України; індукції – з метою одержання загального 

висновку, на основі формально-логічних умовиводів, та формулювання 

понятійно-категоріального апарату предмета дослідження; дедукції – під час 

виокремлення та характеристики критеріїв диференціації кримінальної 

відповідальності за погрозу або насильство щодо журналіста, на основі 

застосування правила співвідношення загального та часткового; моделювання – 

для формулювання пропозицій до чинного законодавства України стосовно 

кримінально-правової характеристики погрози або насильства щодо 

журналіста, які в подальшому слугуватимуть однією з передумов 

удосконалення правозастосовної практики [40, с. 123–124]. 
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1.2. Історичний розвиток кримінально-правової охорони професійної 

діяльності журналістів, їх прав та свобод 

 

Аналізуючи об’єкт дослідження, доцільно принаймні враховувати 

соціальні умови в яких він виник, причини та умови розвитку досліджуваного 

питання, економічний та суспільно-політичний лад, а також ідеологічні 

стереотипи, що існували в суспільстві на момент створення чи реалізації норми 

права. Під час дослідження будь-якого питання звернення до історичного 

розвитку є необхідною умовою для ґрунтовного розкриття суті розглядуваного 

явища. Для належного дослідження історичного розвитку кримінально-

правової охорони професійної діяльності журналістів, їх прав та свобод 

необхідно враховувати якщо й не всі, то принаймні ті чинники, які були 

основоположними під час створення чи реалізації досліджуваної норми. 

У доктрині кримінального права існують різні періодизації розвитку 

кримінального законодавства. У кожній з них використовуються будь-які, 

інколи абсолютно протилежні критерії, тому жодну з них не можна вважати 

універсальною. Слушно зазначає В. В. Кузнецов, що настав час визначитись з 

наскрізним критерієм класифікації історії розвитку кримінального права та 

законодавства. Однак, з іншого боку, не можна заперечити множинність таких 

критеріїв, оскільки кут дослідження може залежати від різних чинників та має 

бути підпорядкований меті наукового пошуку [197, c. 145–146]. Різноманіття 

підходів і критеріїв до періодизації розвитку кримінального законодавства має 

наукову цінність та сприяє ґрунтовному та всебічному дослідженню як його в 

цілому, так і конкретних інститутів чи норм. 

Найбільш поширеною є періодизація історичного розвитку кримінального 

законодавства, його конкретних інститутів та норм у контексті дослідження 

загального розвитку держави та права України. Виділяють періоди розвитку 

української держави і відповідно до них на думку деяких вчених розвивалося і 

законодавство [259, с. 221; 19, с. 13; 39, с. 69]. Вчений В. С. Малишев у своїй 

періодизації, використовуючи критерій не тільки соціально-політичної 
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характеристики розвитку державного ладу України, й ураховуючи 

трансформацію ідей, які були певним чином реалізовані в конкретних 

нормативно-правових актах та практиці їх застосування [219, c. 77–78]. 

П. Л. Фріс виокремлює етапи розвитку кримінально-правової політики (і, 

відповідно, періодизації кримінального законодавства) [418, с. 67]. До того ж, 

на наш погляд, періоди розвитку українського права та держави не 

співпадають. Аналогічне бачення щодо зазначеного питання було у 

М. Й. Коржанського. Слідуючи винятково із історичних правових пам’яток, 

вчений виділяє такі періоди розвитку кримінального законодавства [168, с. 8]. 

Цікавою та основоположною для нашого дослідження є позиція 

В. В. Кузнецова, який за критерієм чинності основних правових джерел 

пропонує таку періодизацію (періоди розвитку) національного кримінального 

права та законодавства. [197, с. 97]. Тобто в основу періодизації історичного 

розвитку кримінально-правової норми можуть бути покладені різні критерії: 

політичні, законодавчі, економічні, демографічні, ідеологічні та ін. Таким 

чином, можна виділити різні періодизації розвитку об’єкту дослідження 

залежно від зазначених критеріїв за: періодами розвитку вітчизняного 

кримінального законодавства; розвитком нормативного закріплення; суспільно-

економічною формацією під час якого існувало право; об’єктом посягання; 

формою (структурою). Проведемо дослідження історичного розвитку 

кримінально-правової охорони професійної діяльності журналістів, їх прав та 

свобод, поклавши в основу періодизації критерій об’єкта посягання. 

Процес зародження і розвитку кримінально-правової охорони 

професійної діяльності журналістів, їх прав та свобод у вітчизняному 

законодавстві, починається із правових пам’яток часів Київської Русі, зокрема з 

Руської Правди. На законодавчому рівні закріплення протиправного психічного 

насильства у виді погроз різного характеру трапляється в зазначеній пам’ятці 

руського права. Це стало початковим відліком караності погрози як суспільно 

небезпечного діяння [434, с. 284]. Руська Правда стала першою систематизованою 

писаною історичною пам’яткою законодавства, яка дійшла до наших часів. 
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Створена вона протягом 1017–1054 рр. та відома в трьох редакціях – Короткій, 

Поширеній та Скороченій [417, с. 100–103; 263, с. 21]. Коло діянь, де погроза 

визнавалася караним суспільно небезпечним діянням, в різні періоди як 

розширювалося, так і звужувалося, з часом набувши чітко виражених форм, які 

були закріплені у чинному КК України (без певної системності) та відповідно 

спричинило вияв норми про погрозу або насильство щодо журналіста.  

Якщо розглядати комплексно (у міжнародному масштабі), то законодавче 

унормування громадянських прав і свобод, що містять в собі свободу думки і 

слова, започаткував нормативний акт «Білль про права» (1689 р.). Англійський 

акт гарантував свободу слова на засіданнях Парламенту та недопустимість 

переслідування за висловлені судження. Навіть свобода думки і слова 

поширювалася на інформацію, яка може вплинути на результат виборів або 

роботу уряду. Вважалося, що для кращої поінформованості виборців, вони 

мали ознайомлюватися з різними поглядами. Тобто поняття плюралізму було 

взяте до вжитку лібералами у Британії наприкінці ХVІІ ст. [345]. 

1649 року було прийнято Соборне уложення, у якому були норми, що 

стосувалися відповідальності за погрозу, насильницькі злочини та ін., однак 

окремої охорони свободи слова чи осіб, які це здійснювали не було. У цілому, 

ще Конституція Пилипа Орлика 1710 р. була однією з перших у Європі, що 

визначала свободу як найвищу цінність. У цьому документі акцентовано саме 

на захисті прав і вольностей народу (війська Запорізького), демократичних 

традиціях українського козацтва, хоча окремо про свободу думки, слова чи 

друку тут ще не йдеться [364, c. 199–200; 36, с. 285]. 

На землях України, які входили на той період до Російської імперії, 

виходила друком газета «Відомості» («Амстердам») під безпосереднім 

контролем царя, тому нічого не дозволенного не могло в ній бути надруковано, 

навіть в архіві збереглися не тільки деякі сторінки рукописів, а й цілі статті, які 

так і не з’явилися в газеті, крім того, траплялися також окремі номери, що 

взагалі не були опублікованими [55, с. 12]. З січня 1728 р. газета «Відомості» 
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(«Амстердам») була перейменована в «Санкт-Петербургскі відомості» і 

передана для видавництва до Академії наук. 

З давніх часів домінувала заборона свободи слова та преси (яка мала 

також і кримінальний характер). Хоча більшість друкованих і літописних 

видань (за незначним винятком), були церковно-релігійними. З 1720 р. на всій 

території Російської імперії (а й відповідно і на землях України, які входили до 

її складу) було введено попередню цензуру від духовної колегії [236, с. 73]. 

Цензура – контроль влади за змістом і розповсюдженням інформації, 

друкованої продукції, музичних і сценічних творів, творів образотворчого 

мистецтва, кіно-, фотоматеріалів, передач радіо і телебачення, вебресурсів, у 

деяких випадках – також приватного листування, для обмеження або 

недопущення поширення ідей і відомостей, визнаних владою шкідливими, 

небажаними для неї або суспільства взагалі [124]. Історія розвитку цензури 

починається задовго до появи періодичних видань та журналістики в цілому (до 

того ж треба розмежовувати законодавство щодо цензури та цензурну політику). 

Від 04.10.1727 р. питання цензури регулювалося в типографіях при 

Сенаті, Академії в Москві та Олександрійському монастирі [285, с. 873–874], 

лише з 07.03.1743 р. було чітко розподілено духовну і світську цензуру. 

При правлінні Катерини II державна політика в галузі охорони професійної 

діяльності журналістів, їх прав та свобод була доволі неоднозначною. З одного 

боку, критика політичної влади в засобах масової інформації переслідувалася 

репресіями щодо авторів, однак при цьому деяким дозволялося видання 

власного журналу із повним державним фінансуванням як його видавництва, 

так і оплати праці робітникам, що здійснювали роботу над ним [36, с. 213]. 

На землях України у ХІІ ст. приватні особи отримали право відкривати 

власні друкарні, однак такий дозвіл надавала лише влада. Указ про вільні 

друкарні, що ввів явочний порядок відкриття приватних друкарень, був 

прийнятий лише в 1791 р. Відбувалася подальша регламентація цензури, 

удосконалювалося законодавство щодо її організації та прав осіб, які були 

задіяні у зазначеній сфері. Цензура здійснюється не чиновниками, а вченими у 
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відповідних закладах освіти, а де їх не було, то – градоначальниками. Перше 

місце посідав закон, друге – добрі звичаї та моральність і лише третє – влада. 

Однак на цензуру суттєво впливала політична та економічна обстановки в 

державі, розвиток культури і самосвідомості жителів країни. Жорстко карали 

осіб, навіть були непоодинокі випадки засудження до смертної кари, які 

пропагували в пресі найбільш шкідливі погляди щодо політичного устрою та 

відповідних посадових осіб, а також ті переконання, що руйнують громадський 

спокій, знижують рівень поваги до влади [289, с. 933–934]. 

З метою залучення іноземних інвестицій до зазначеної сфери, а також 

підтримання міжнародних зв’язків 01.03.1771 р. було прийнято Сенатський указ 

«Про надання іноземцю Гартунг привілеї на заклад в Санкт-Петербурзі вільної 

Друкарні та словолітную, для іноземних мов». У зарубіжних країнах ставлення 

до осіб, які здійснювали видавничу діяльність, як і сама цензура було більш 

лояльне, порівняно з землями, які входили до складу України. Від попередньої 

цензури, яка здійснювалася державними органами у ХVІІІ ст., відмовилися 

майже всі країни Західної Європи, зокрема в Англії у 1694 р., у Данії – 1770 р., 

у Франції – 1770 р., у Швеції – 1766 р.  

На іншій частині українських земель розвиток журналістики пов’язаний 

із виданням першої «Львівської газети» 1776 р. («Gazette de Leopol»), яка 

виходила у Львові французькою мовою. З видання першої газети починається 

історія журналістики та ЗМІ. У другій половині ХVІІІ ст. починає формуватися 

кримінально-правова охорони професійної діяльності журналістів, їх прав та 

свобод, хоча в інших країнах на території Західної Європи, це зародилося ще із 

стародавніх часів. Одним із свідчень цього є висловлювання К. Куллє (фр. Corinne 

Coulet), який вивчаючи питання діяльності ЗМІ у Давній Греції, зазначає, що 

«cудячи з текстів можна було висловлюватись вільно» [54, с. 78; 37, с. 213–214]. 

Регламентація порядку проведення попередньої цензури Синодом і 

Академією наук була прописана в указі, що виданий 31.05.1780 р. «Про нагляд за 

виданням духовних книг у вільних друкарнях і перебували у відомстві цивільних 

людних місць і закладів» [286, с. 931]. Додаткове регулювання діяльності 
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Синоду в цьому напрямі було зазначене в указі від 15.01.1783 р. «Про дозвіл у 

всіх містах і столиці заводити Друкарні та друкувати книги на Російському та 

іноземними мовами, з оглядом їх від Управи Благочиння». 

З прийняттям зазначених указів позитивним аспектом на шляху розвитку 

свободи слова та ЗМІ стало скасування вимоги отримувати дозвіл на відкриття 

друкарень. Можливість друкувати книги з привілеї перетворилося в право, хоча з 

обов’язковою участю цензурного органу (вперше згадуються управи благочиння, 

які повинні були контролювати зміст публікованих творів і за необхідністю 

могли накладати вето на твори і висувати санкції щодо інших порушників, що 

забороняли якісь твори). Ситуація була двоякою як щодо цензури, так і 

охорони прав осіб, які здійснювали журналістську, їх прав та свобод [35, с. 287]. 

Тобто 15.01.1783 р. на основі виданого указу про «вільні друкарні», 

регулювання журналістської (друкарської) діяльності стало цивільно-правовим. 

Відповідальності за насильницькі дії до зазначеної категорії суб’єктів не було 

передбачено. Притягувалися до відповідальності самі особи, які здійснювали 

зазначену діяльність, оскільки була передбачена цензурна заборонна (попередня) 

і каральна (наступна) [35, с. 287–288]. Був закріплений концесійний порядок 

організації друкарської справи, що зумовлено утвердженням адміністративно-

поліцейського режиму та привело до прийняття єдиних законодавчих актів 

суворо нормативного характеру, які доволі тривалий час виступали як закони 

(Цензурний статут) у сфері журналістики та друкованої справи. 

З 15.05.1790 р. було призначено окремого Цензора, на якого покладалася 

відповідальність за видавничу діяльність [287, с. 132–134]. Він здійснював свої 

повноваження паралельно з Управою Благочинну. Це спричинило прийняття 

указів від 16.09.1796 р. та 22.10.1976 р. [287, с. 132–134, с. 933–934], що 

скасовували право на відкриття приватних друкарень. Було ліквідовано 21 діючу 

приватну друкарню, створено у м. Одесі цензурний центр, який контролював 

видавничу діяльність та посилив контроль за ввезення літератури з-за кордону. 

У період з 1797 по 1799 рр. було знищено понад 600 творів, а їх авторів 

піддано покаранню [253]. Інформаційне поле було повністю підконтрольне 
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органам державної влади, права осіб, які здійснювали видавничу діяльність, не 

були захищенні. Підтвердженням є укази від 18.04.1800 і 5.06.1800 р., які можна 

назвати ще й завершенням цензурної реформи, яку розпочала Катерина II.  

З прийняттям указу від 09.02.1802 р. «Про знищення цензури, заснованих в 

містах та при портах; про дозвіл засновувати вільні типографії і про доручення 

губернаторам розглядати знову видаються книги» [288, с. 39–40] припинилося 

переслідування осіб, які здійснювали видавничу діяльність. Однак уже 

09.07.1804 р. із підписанням Статуту про цензуру був змінений єдиний порядок 

видання – винятково за попередньою цензурою. Зміст Статуту досить 

ґрунтовно регламентував цензорську діяльність. У зв’язку зі зміною структури 

цензурного апарату, міністр народної освіти на підставі клопотання цензурного 

комітету мав право заборонити (остаточно і ніяких підстав, для скасування 

заборони не було) видавництво будь-якого періодичного видання. 

Домінуючою підставою була «відсутність хорошого способу мислення і 

наявність наміру давати своєму виданню шкідливий для читачів напрям». 

Не було ні правових гарантій забезпечення охорони професійної 

діяльності осіб, які здійснювали видавничу діяльність, їх прав та свобод, ні 

механізму їх судового захисту. На перше місце ставилася охоронно-політична 

та загальноправова функція держави – закривати видання, що поширюють 

твори, у яких ображається честь, моральність або благопристойність.  

Вперше про забезпечення свободи слова на території України йдеться у 

цензурному статуті 1804 р., хоча існували суттєві розбіжності між нормативно 

закріпленою свободою і її реальною реалізацією [264, c. 18–19]. З переходом 

контролю за журналістською діяльністю у підпорядкування Міністерства 

поліції (1811 р.), здійснювався системний тиск як на видання (газети, журнали), 

так і на осіб, які здійснювали видавничу діяльність [329]. З початком 

централізації в руках міністра народної освіти (1817 р.) світської та духовної 

цензури, видавнича діяльність ще більш суворо почала контролюватися, що 

супроводжувалося закриттям видань і переслідуваннями осіб, які здійснювали 

видавничу діяльність [288, с. 814–834].  
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Наступні Цензурні Статути 1826 р. та 1828 р. регулювали не тільки 

цензурний контроль, й загальноправове становище друку [441, с. 355]. Було 

розмежовано друк видань на періодичні та книжкові, це стало новим етапом у 

змістовному і формальному регулюванні друкарської діяльності, що розширило 

сферу розуміння як вітчизняного об’єкта друку, так й іноземного. Особисті 

права як автора, так і видавця (у тому числі й недоторканності особистого 

життя, погрози чи насильства щодо осіб, які здійснювалися видавничу 

діяльність) гарантувалися лише у випадку їхньої підзаконної спрямованості, а 

суспільне функціонування друку визначалося лише в рамках закону [236, с. 74]. 

20–30-х р. XІX ст. характеризуються нормативною регламентацією, що 

диктувалася мірою державного дозволу, суспільні потреби та інтереси законної 

форми не мали. Період з 1848 по 1855 рр. називають «епохою цензурного 

терору», це було зумовлено створенням 02.04.1848 р. Бутурлінского комітету. 

06.04.1865 р. було прийнято закон «Про друк». З 1866 р. починають 

прийматися нові нормативні акти, що розширюють повноваження влади щодо 

преси. Сфера дії кримінального законодавства поширювалася на систему 

правового регулювання друку та охорони прав і свобод осіб, які здійснювали 

видавничу діяльність [236, с. 75]. В Укладенні про покарання кримінальні та 

виправні 1845 р. встановлювалась кримінальна відповідальність за розголошення 

таємних відомостей, за різні види наклепу та образи, у тому числі вчинені за 

допомогою друкованих текстів та зображень (ст. 267, 270) [290; 405; 406]. Було 

окремо виділено главу 5 «Про порушення постанов про цензуру», де у першій 

її частині було передбачено кримінальну відповідальність за злочини і 

проступки цензорів (ст. 1306–1309) [404, с. 529–531], а в другій – кримінальну 

відповідальність за друк книг, періодичних видань без попередньої цензури 

(ст. 1310–1314) [404, с. 531–535]. Коло суб’єктів, на яких поширювалася 

відповідальність за зазначеними нормами, охоплювало видавців, торговців 

вказаної продукції та осіб, які відкрили типографії та книжкові лавки.  

Схожі заборони передбачалися і в главі 15 «Про порушення постанов про 

нагляд за друком» Кримінальному укладенні 1903 р. [356]. Однак суб’єктами 



57 
 

окрім вищезазначених могли також бути продавці обладнання для 

типографії (ст. 292–309) [376, с. 104–109]. Ситуація була суперечливою, оскільки 

в Основному Законі 1905 р., який був підготовлений Миколою Міхновським та 

іншими членами УНП, передбачалося право кожного українця на свободу 

оголошувати свої думки й пересвідчення всяким способом (ст. 18), свободу 

друкованого слова та заборону цензури (ст. 23), звертатись до влади з 

петиціями, підписаними одним або багатьма (ст. 26) [146, c. 12]. 

У період з лютого по жовтень 1917 р. на українських землях, що входили 

на той період до складу Російської Імперії, уважалося, що журналісти були 

найбільш захищеними в світі й майже не було цензури. Лише у липні 1917 р. 

Тимчасовим урядом із посиланнями на аналогічні документи, затверджені в 

1914 р. і 1916 р., було прийнято пакет документів щодо військової цензури.  

Права журналістів та осіб, які здійснювали видавничу діяльність, були 

також передбачені в Конституції УНР 1918 р. (в ст. 17 містилося положення, яке 

не обмежувало громадян щодо права слова, друку) [146, c. 11] і в законах про 

тимчасовий державний устрій України 1918 р. (кожен може в межах, установлених 

законом межах, висловлюватися, писати свої думки та розповсюджувати їх 

шляхом друку або іншими засобами) [146, c. 11]. 09.11.1917 р. був прийнятий 

Декрет Раднаркому «Про пресу», який діяв до 1929 р., однак консолідованого 

закону про пресу в Радянській державі не було аж до 1990 р.  

1919 року в Харкові було прийнято Конституцію УРCР, в якій у ст. 24 

передбачалося та гарантувалося право працюючим на дійсну свободу висловлення 

думок, проте, це право було більш політичним, ніж правовим, оскільки цей 

період характеризувався грубим порушенням прав і свобод українців (свобода 

слова, преси, поширення інформації в будь-якій формі) [370]. У проєкті 

Основного Державного Закону УНР 1920 р., окрім зазначених прав, було вперше 

введено обмеження їх – артикул 52 передбачав можливість у разі надзвичайного 

стану тимчасового припинення дії частини громадянських прав, зокрема свободи 

друку та преси (артикули 33 і 34) [146, c. 12]. Попри ситуацію, що була в країні 

на той час М. C. Грушевcький зазначав: «Кожен повинний мати свободу 
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висловлювати свої гадки живою мовою і друкованим словом, збиратися на 

зібрання і обговорювати на них свободно всілякі справи, зв’язуватися з 

товариства і союзи, не питаючись на те нічийого дозволу, наявність прямого 

виборчого права громадян. Книги і газети повинні виходити, як тепер виходять, 

без примусу в вірі, як давніше було: кожний може держатися такої віри, якої 

хоче, і свободо переходити з однієї віри на другу» [207, c. 245–246]. 

Щодо кримінально-правової охорони професійної діяльності журналістів, 

їх прав та свобод, то вони фактично на землях, що входять до складу України 

до прийняття КК УРСР 1922 р. охоронялися нормами Кримінального укладення 

1903 р., який де-юре так і не набрав законної сили, а де-факто був підписаний 

імператором і його норми використовували під час правозастосовної діяльності. 

На території Західноукраїнської Народної Республіки
3 
фактично суспільні 

відносини регулювалися здебільшого законодавством держави-агресора, яка 

окупувала її території, оскільки у державі був тотальний занепад, висока 

смертність, від різних захворювань у 1919 р. померло майже 150 тис., а хворіло 

офіційно зареєстрованих 10 % від усього населення (400 тис. осіб). Питання 

свободи слова та друку було не на часі.  

22.01.1919 р. Західноукраїнська Народна Республіка об’єдналася з 

Українською Народною Республікою (далі – УНР), отримавши назву Західна 

Область Української Народної Республіки, яка 18.07.1919 р. внаслідок 

польсько-української війни була окупована та анексована Польщею, 

Королівством Румунія і Чехословацькою Республікою [22, с. 55; 23]. 

Кримінальну відповідальність за посягання щодо журналістської 

діяльності, їх прав та свобод у законодавстві радянського періоду було 

передбачено у кримінальних кодексах 1922 р., 1927 р. та 1960 р. Зокрема КК 

УСРР 1922 р. містив окрему норму, яка передбачала відповідальність за 

порушення правил і обов’язкових постанов для тиражування і випуску в світ 

друкованих творів, покарання передбачалося у виді примусових робіт або 

                                                           
3 Західноукраїнська Народна Республіка – українська держава, що фактично існувала протягом 1918–1919 рр., 
формально ж і до 1923 р., на території Західної України зі столицею у Львові.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1918%E2%80%941919)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
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штрафом не нижче 300 рублів золотом (ст. 224) [388; 395]. Норма про 

відповідальність за таке протиправне діяння мала лише основний склад злочину. 

У КК УСРР 1922 р. містилася ще одна норма, що передбачала 

відповідальність за порушення правил і обов’язкових постанов для відкриття та 

експлуатації друкарні і літографії, за вчинення такого діяння у санкції цієї 

норми було передбачено покарання у виді примусових робіт або штрафу не 

нижче 300 рублів золотом (ст. 225) [393; 397]. 

У радянському законодавстві кримінально-правова охорона професійної 

діяльності журналістів, їх прав та свобод започаткувалася з КК УСРР 1922 р. 

Покараннями за вчинення злочинів, передбачених ст. 224, 225 КК УСРР 

1922 р., переважно було примусові роботи або штраф. Осіб притягували до 

відповідальності за ініціативою народних судів.  

Також у ст. 172 КК УСРР 1922 р. передбачалася відповідальність за 

образу, яка могла вчинятися будь-якою дією, словесно або на листі. Покарання 

за такі діяння були у виді примусових робіт на строк до шести місяців або 

штрафом до 500 рублів золотом. Звільняли від кримінальної відповідальності 

особу, яка вчинила відповідні дії, якщо вони були викликані аналогічною 

образою чи тяжким насильством зі сторони потерпілої особи [394]. Якщо 

образа була висвітлена публічно або надрукована у виданнях, то покарання у 

санкції статті було більш жорстким, зокрема у виді позбавлення волі на строк 

до одного року (ст. 173 КК УСРР 1922 р.) [394]. Передбачалася також 

відповідальність за наклеп (ст. 174, 175 КК УСРР 1922 р.), за такі діяння 

передбачалося альтернативне покарання у виді позбавлення волі або 

примусових робіт на строк до шести місяців [394]. За наклеп у друкованому або 

іншим чином розтиражованому творі передбачалася санкція з покаранням у 

виді позбавлення волі на строк до одного року [394]. 

У КК УРСР 1927 р. жодних змін щодо змісту диспозицій норми, 

порівнюючи з КК УСРР 1922 р., не було передбачено, лише їх місце було 

змінене (передбачені у ст. 167–169 зазначеного Закону), а також не було погрози 

особі як окремого складу злочину [396]. Вона виступала у зазначеному кодексі 
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лише як спосіб вчинення деяких злочинів (у ч. 1 ст. 73-1 КК УРСР 1927 р. 

передбачалася кримінальна відповідальність за погрозу вбивством, знищенням 

майна або вчиненням насильства відносно до посадових осіб або громадських 

працівників, застосована для припинення їх службової або громадської діяльності 

або зміни її характеру в інтересах загрозливого, такого, що тягне за собою, 

залежно від обставин і характеру небезпеки). Кваліфікований склад злочину 

передбачав відповідальність за нанесення побоїв (вже здійснювалося 

розмежування тілесних ушкоджень та насильства) або вчинення інших 

насильницьких дій стосовно громадських активістів, передовиків на виробництві, 

а також колгоспників у зв’язку із суспільною або виробничої їх діяльністю – у 

випадках, коли ці дії за характером, обстановкою їх вчинення або наслідків не 

можуть розглядатися як терористичний акт. [396]. У цю норму вносилися зміни 

лише в частині призначення покарання (25.03.1929 р. та 20.02.1932 р. [392].  

Натомість у Конституції УРCР 1937 р. закріплювалися права всіх 

громадян на свободу слова, друку та таємницю листування (ст. 124) [164].  

У КК УРСР 1960 р. погроза передбачалася в основному складі злочину 

ст. 100, зміст якої полягав у тому, що погроза вчинити вбивство, за наявності 

реальних підстав побоюватися виконання цієї погрози каралися позбавленням 

волі на строк до одного року [389]. Ураховуючи ступінь та характер суспільної 

небезпеки, погрози, у КК УРСР 1960 р. були передбачені спеціальні норми у 

ст. 176-2 «Погроза щодо судді», 189-2 «Погроза працівникові правоохоронного 

органу», 190 «Погроза або насильство щодо посадової особи, громадського 

працівника або громадянина, який виконує громадський обов’язок», 

235 «Погроза начальникові». Окремої норми щодо погрози журналісту чи 

працівникові ЗМІ у КК УРСР 1960 р. не було. Однак суттєвим кроком до 

створення досліджуваної нами кримінально-правової заборони у КК УРСР 

стало те, що було чітко виділено погрозу як злочин як в основному складі 

(ст. 100), так і у спеціальних (ст. 176-2, 189-2, 190, 235), а також погроза могла 

розглядатися як спосіб учинення злочину. Це мало значення для кваліфікації 

діянь, зокрема для правильного та однакового застосування норм на практиці.  
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З передбаченням у Конституції 1978 р. права на свободу слова, друку, 

зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, які забезпечувалися широким 

розповсюдженням інформації, можливістю використання преси, телебачення і 

радіо (ст. 48), а також на таємницю листування, телефонних розмов і телеграфних 

повідомлень (ст. 54) [146, c. 17] та з ратифікацією міжнародних актів з прав 

людини у грудні 1985 р. у КК УРСР 1960 р. були внесенні зміни щодо встановлення 

відповідальності за переслідування громадян за критику (ст. 134-1) [390]. 

Підлягали покаранню у виді позбавлення права обіймати певні посади на строк 

до одного року або штрафом від 50 до 120 мінімальних розмірів заробітної 

плати лише посадові особи, які умисно обмежували права і охоронювані 

законом інтереси громадянина, переслідували їх за подачу в установленому 

порядку пропозицій, заяв, скарг або за критику, що міститься в них, а також за 

виступ з критикою в іншій формі [391]. Кваліфікуючою ознакою такого складу 

злочину було вчинення зазначених дій, якщо вони спричинили істотну шкоду 

правам і охоронюваним законом інтересам громадян. Покарання передбачалося 

у виді позбавлення волі на строк до двох років або виправні роботи на строк від 

одного до двох років, або позбавленням права обіймати певні посади на строк до 

трьох років [391]. Зазначена норма не знайшла свого місця ні в новому КК 

України 2001 р., ні в його проєктах. 

Із прийняттям у 1990 р. Закону «Про пресу та інші ЗМІ», поступово 

почали розв’язуватися проблеми функціонування ЗМІ [82, с. 47], які до того у 

своїй діяльності керувалися партійними постановами, вказівками та 

розпорядженнями, а не правовими документи, як це вже було прийнято в усіх 

цивілізованих країнах світу. ВР України, починаючи з 1992 р., прийняла цілу 

низку законів щодо регулювання діяльності ЗМІ, зокрема «Про авторське право 

і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про внесення змін і доповнень до 

положення законодавчих актів України, що стосуються захисту честі, гідності 

та ділової репутації громадян і організацій», «Про державну підтримку ЗМІ та 

соціальний захист журналістів», «Про державну таємницю», «Про доступ до 

публічної інформації», «Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні», «Про 
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телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про 

інформацію», «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування в Україні ЗМІ», «Про рекламу», «Про 

систему суспільного телебачення і радіомовлення України», «Про 

телекомунікації». Суттєвий розвиток нової групи суспільних відносин є однією 

із підстав криміналізації [108, с. 205]. Тому правове регулювання сфери 

комунікації визначило новий підхід до кримінально-правового забезпечення 

охорони вказаних правовідносин.  

До прийняття КК 2001 р. діяв КК УРСР 1960 р. Першим кроком у напрямі 

розроблення нового КК України стала робота над його проєктом, яка тривала із 

жовтня 1992 р. до квітня 2001 р. [38, с. 43]. Було два проєкти КК України: один 

розроблений групою вчених на чолі з В. М. Смітієнком і внесений на розгляд 

ВР України народним депутатом України І. М. Пилипчуком 15.05.1998 р. 

№ 1029-1, другий – підготовлений робочою групою Кабінету Міністрів України 

від 12.05.1998 р. № 1029. У цих проєктах суспільно небезпечні діяння щодо 

охорони професійної діяльності журналістів, їх прав та свобод оцінювали 

принципово по-різному, хоча норма була наявна в обох проєктах.  

У проєкті КК України № 1029-1 у розділі VІІІ «Карані діяння проти особи, 

її прав, свобод і моралі», у главі 24 «Карані діяння проти конституційних прав 

громадян» ч. 1 ст. 206 мала передбачатися відповідальністю за перешкоджання 

у будь-якій формі законній професійній діяльності журналіста, а так само 

примушування його до поширення чи відмови від поширення інформації, поєднане 

з погрозою насильством, знищенням чи пошкодженням майна, поширенням 

наклепницьких вигадок чи розголошенням інших відомостей, які потерпілий 

бажає зберегти в таємниці, а так само шляхом погрози утиском прав і законних 

інтересів журналіста. Покарання встановлювалося б за зазначене діяння у виді 

штрафу до 50 мінімальних розмірів заробітної плати [38, с. 44]. Кваліфікований 

склад злочину (ч. 2 ст. 206) мав містити заборону у виді вчинення зазначених дії у 

поєднані з насильством або із знищенням чи пошкодженням майна, або з 
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використанням публічною посадовою особою чи функціонером службового 

становища і покарання у виді штрафу до 70 мінімальних розмірів заробітної 

плати, позбавленням права займатися певною діяльністю терміном до двох 

років [321]. За основу цей проєкт не був прийнятий, хоча містив, в частині 

предмета дослідження, доволі цікаві позиції, які якщо б були вчасно взяті до уваги 

дозволили б не вносити стільки змін і доповнень до чинного КК 2001 р.  

У проекті КК України підготовленому робочою групою Кабінету 

Міністрів України від 12.05.1998 р. № 1029, який був взятий за основу для 

прийняття КК 2001 р., у розділі V «Злочини проти конституційних, трудових та 

інших особистих прав громадян» у ст. 164 «Перешкоджання законній діяльності 

журналістів», передбачалася заборона щодо умисного перешкоджання законній 

діяльності журналістів [38, с. 44]. Покарання встановлювалося у виді штрафу до 

10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до 

шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років [322]. Під час 

другого читання ВР України зазначеного проєкту закону 04.07.2000 р. на 

пропозицію народного депутата Є.Л. Смірнова ст. 164 виключили із проєкту 

КК і доповнили ст. 175 «Перешкоджання законній діяльності журналістів», яка 

встановлювала кримінальну відповідальність за умисне перешкоджання 

законній професійній діяльності журналістів, покарання було встановлено у 

виді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешту 

на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років [147]. 

У процесі обговорення проєкту КК України № 1029 04.04.2001 р. народним 

депутатом України Б. В. Губським запропоновано і відповідно враховано низка 

змін до ст. 175, щодо суттєвого розширення й деталізації змісту норми. 

Зазначений проєкт доповнено ч. 2 з таким змістом – переслідування журналіста за 

виконання професійних обов’язків, за критику, здійснюване службовою особою 

або групою осіб за попередньою змовою – караються штрафом до 200 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 

п’яти років, або позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох 

років [148]. Змінено санкцію в ч. 1 ст. 175 зазначеного проєкту КК, на 
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покарання у виді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 

або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох 

років [148]. У такій редакції стаття і була прийнята у КК України. 

Із прийняттям норми щодо перешкоджання професійній діяльності 

журналіста ст. 171 КК України 2001 р., влада підтвердила позицію щодо свободи 

слова як основної цінності демократичної, правової держави. На цьому процес 

змін щодо кримінально-правової охорони професійної діяльності журналістів, їх 

прав та свобод не припинився [108, с. 204]. Тому з 2008 р. почало проводитися 

подальше вдосконалення кримінального законодавства щодо захисту свободи 

слова та професійної діяльності журналістів в Україні. 

Низка законопроєктів були подані на розгляд ВР України, серед яких «Про 

державно-правові гарантії захисту професійної діяльності журналістів» від 

16.05.2008 р. № 2508 [306]; «Про захист професійної діяльності журналістів» від 

12.06.2008 р. № 2636 [314]; «Про внесення змін та доповнень до деяких 

законодавчих актів України (щодо посилення гарантій свободи слова в Україні)» 

від 31.05.2010 р. № 6447 [304]; «Про внесення змін та доповнень до деяких 

законодавчих актів України (щодо посилення гарантій свободи слова в Україні 

та протидії цензурі)» від 16.06.2010 р. № 6447-1 [304]; «Про захист професійної 

діяльності журналістів» від 30.01.2013 р. № 2140 [315]; «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України (щодо вдосконалення захисту професійної 

діяльності журналістів)» від 25.12.2014 р. № 1630 [301]; «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій законної професійної 

діяльності журналістів» від 25.12.2014 р. № 0924 [299]. Основою для прийняття 

нових законів стали лише проєкти від 25.12.2014 р. № 0924 та № 1630. 

Зі створенням у 2015 р. Міністерства у справах інформаційної політики, у 

контексті реалізації заходів інформаційної безпеки (відключення російських 

телеканалів та блокування доступу до низки інтернет-ресурсів, заборони 

російським журналістам працювати на території України), певні представники 

ОБСЄ висловлювали занепокоєння щодо обмежень свободи слова в 

Україні [323]. Тому у ВР України був зареєстрований, а згодом і прийнятий 
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відповідний законопроєкт (№ 0924), яким було внесено зміни до КК України, 

що посилили гарантії законної професійної діяльності журналістів (Закон України 

№ 421-VIII від 14.05.2015 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення гарантій законної професійної діяльності 

журналістів») [42, с. 33; 300], відповідно до якого КК України доповнено 

статтями 345-1 «Погроза або насильство щодо журналіста», 347-1 «Умисне 

знищення або пошкодження майна журналіста», 348-1 «Посягання на життя 

журналіста», 349-1 «Захоплення журналіста як заручника». Було внесено 

доповнення до ч. 2 ст. 375 «Постановлення суддею (суддями) завідомо 

неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови з метою 

перешкоджання законній професійній діяльності журналіста». Також змінилася 

і назва розділу XV Особливої частини КК України «Злочини проти авторитету 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань 

громадян та злочини проти журналістів». У законі було визначено поняття 

професійної діяльності та статусу журналіста [37, с. 217].  

Однак наявна кримінально-правова регламентація не дає бажаного 

результату з точки зору кримінально-правової доктрини, оскільки внесені зміни 

підтверджують лише відповідне чи необхідне ставлення держави до охорони 

прав та свобод журналістів. Щодо прийняття ст. 345-1 КК України, то зазначимо, 

що вона потребує проведення окремого предметного наукового аналізу. Тобто 

можна припустити, що ці нововведення через юридичну невизначеність деяких 

приписів здатні породити нові проблеми у правозастосуванні, це, на наш погляд, 

той випадок, коли по суті, новації лише перевантажують закон, який і без того 

суттєво розбалансований. Зазначена норма потребує подальшої «модернізації» з 

необхідністю внесення відповідних змін до чинного КК України. 

На основі вищевикладеного можна дійти таких висновків.  

Історичний розвиток кримінально-правової охорони професійної 

діяльності журналістів, їх прав та свобод відбувався на різних етапах 

становлення держави та права в Україні. Загальна тенденція розвитку полягала 

у більш детальному розкритті об’єкта дослідження у диспозиціях кримінально-
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правових норм у кожному наступному нормативному акті та з часом набула 

чітко виражених форм, які були закріпленні у чинному КК України. Кримінально-

правова охорона професійної діяльності журналістів, їх прав та свобод в різні 

історичні періоди, залежала від різних чинників: пріоритет захисту свободи слова 

та друку, специфіка способу вчинення щодо зазначеної категорії осіб та ін.  

Процес зародження і розвитку кримінально-правової охорони професійної 

діяльності журналістів, їх прав та свобод у вітчизняному законодавстві, 

починається із правових пам’яток часів Київської Русі, зокрема з Руської 

Правди. На законодавчому рівні закріплення протиправного психічного 

насильства у виді погроз різного характеру стало початковим відліком караності 

погрози як суспільно небезпечного діяння. Коло діянь, де погроза визнавалася 

караним суспільно небезпечним діянням, в різні періоди як розширювалося, так 

і звужувалося, з часом набувши чітко виражених форм, які були закріплені у 

чинному КК України (без певної системності) та відповідно спричинило появу 

норми про погрозу або насильство щодо журналіста. Період з 1848 р. по 1985 р. 

називають «епохою цензурного терору». Фактично до кінця ХVІІІ ст. відбувся 

перехід від неорганізованої, епізодичної цензури до більш упорядкованих форм; 

цензурний апарат почав оформлятися організаційно та юридично. 20–30-х р. 

XІX ст. характеризуються посиленням адміністративних відносин між владою 

та журналістикою. Формувалися правові позиції щодо охорони життя та 

здоров’я, прав і обов’язків осіб, які здійснювали видавничу діяльність. 

Нормативна регламентація диктувалася мірою державного дозволу, а суспільні 

потреби та інтереси законної форми не мали. 

Протягом 1903–1917 рр. ситуація була суперечливою щодо охорони 

аналізованого нами предмета дослідження. А з середини 1917 р. і до кінця 

1985 рр. XX ст. законодавство про ЗМІ являло собою зібрання розрізнених 

цензурних актів, статутів і регламентів. Не існувало практично не тільки 

правових гарантій свободи журналістської діяльності і масової інформації, а й 

ніяких засобів правового захисту ні журналістів, ні видавців, ні літераторів, 

оскільки їм під час здійснення своєї професійної діяльності траплялися 
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перешкоди і заборони на кожному кроці. З одного боку, це є свідченням 

політичної волі керуючого класу, а з другого – відсутністю практичного досвіду 

законодавчого захисту професійної журналістської діяльності, зокрема, і свободи 

слова, загалом, нерозуміння меж законності такої діяльності, а як наслідок і 

недосконалістю законодавства, і правозастосовної практики в цій сфері.  

У КК УРСР 1960 р. було чітко виділено погрозу як злочин в основному 

складі (ст. 100) і у спеціальних (ст. 176-2, 189-2, 190, 235), а також погроза 

могла розглядатися як спосіб вчинення злочину. З грудня 1985 р. з ратифікацією 

міжнародних актів з прав людини була встановлена кримінальна відповідальність 

за переслідування громадян за критику (ст. 134-1 КК УРСР 1960 р.). 

У КК України 2001 р. додатковою державною формою захисту як 

професійної діяльності журналістів, так і їх конституційних прав та свобод від 

злочинних посягань стало встановлення кримінальної відповідальності за 

перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ст. 171 КК України). 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів» 

від 14.05.2015 р. № 421-VIII було доповнено КК України 2001 р. нормами про 

відповідальність за посягання на професійну діяльність журналістів (статтями 

345-1, 347-1, 348-1, 349-1). Крім того, було внесено доповнення до ч. 2 ст. 375 

«Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, 

ухвали або постанови з метою перешкоджання законній професійній діяльності 

журналіста». Змінилася і назва розділу XV Особливої частини КК України 

«Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів». Також у 

законі було визначено поняття професійної діяльності та статусу журналіста. 

Залежно від критерію нормативного закріплення виділено п’ять періодів 

розвитку кримінально-правових норм з означеної тематики: 1) формування 

передумов відповідальності за погрозу, насильство щодо визначеного кола осіб 

(911 р. – І пол. ХVІІІ ст.), тобто виникають норми, що закріплюють відповідні 

посягання як злочинні та встановлюють кримінальну відповідальність за їх 
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вчинення; 2) встановлення кримінально-правової охорони свободи слова та 

журналістської діяльності (І пол. ХVІІІ ст. – ІІ пол. ХVІІІ ст.). Формувалися 

правові позиції щодо охорони життя та здоров’я, прав та обов’язків осіб, які 

здійснювали видавничу діяльність, а у санкціях уже було конкретизовано вид і 

розмір покарання; 3) посилення відповідальності за порушення законодавства 

про цензуру та переслідування осіб за критику (ІІ пол. ХVІІІ ст. – 1985 р.). 

Здійснюється конкретизація норм та деталізація форм насильства, які 

використовуються під час вчинення погрози вбивством чи насильством щодо 

конкретних осіб (фізичне та психологічне), а також проводиться розмежування 

за видами тілесних ушкоджень; 4) нормативне вдосконалення кримінальної 

відповідальності за погрозу або насильство щодо журналіста та перешкоджання 

його законної професійної діяльності (1985–2001 рр.); 5) розвиток кримінально-

правової охорони професійної діяльності журналістів, їх прав та свобод за 

КК України (2001 р. – донині). Здійснилося розширення переліку кримінально-

правових норм стосовно захисту професійної діяльності журналістів, їх прав та 

свобод, визначене поняття професійної діяльності та статусу журналіста. Цьому 

періодові притаманні також й інтеграційні процеси та наближення кримінального 

законодавства України до європейського законодавства, що в перспективі 

приведе до єдиного розуміння термінів «погроза», «насильство», «журналістська 

діяльність», визначення схожих чи однакових кваліфікуючих та особливо 

кваліфікуючих ознак і кримінально-правових санкцій [39, с. 71; 37, с. 217–218]. 

Для зазначеної класифікації вирішальне значення мали прийняття та дія 

основних нормативно-правових актів, що регулювали підстави, порядок 

притягнення осіб до відповідальності за погрозу, насильство щодо конкретних 

осіб, а також щодо законної професійної діяльності журналістів та осіб, які 

здійснювали видавничу діяльність. 

 



69 
 

1.3. Кримінальне законодавство зарубіжних країн про 

відповідальність за погрозу або насильство щодо журналіста 

 

Напевно всі знають вислів Н. М. Ротшильда: «Хто володіє інформацією – 

володіє світом». На сьогодні інформація справляє необмежений вплив на 

різноманітні сфери життєдіяльності людини, так, ще Т. Джефферсон зазначав: 

«... якби мені довелося вибирати, мати нам уряд без газет чи газети без уряду, 

я, не вагаючись, віддав би перевагу останнім» [42, с. 30; 453, с. 134]. 

Загальна декларація прав людини 1948 р. проголосила право на свободу 

переконань і на вільне їх вираження, яке містить в собі свободу безперешкодно 

дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати 

інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних 

кордонів (ст. 19) [452]. ЄКПЛ від 4.11.1950 р. також передбачає, що «кожен 

має право на свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і 

розповсюджувати інформацію та ідеї без втручання з боку державних органів і 

незалежно від державних кордонів..., здійснення цих свобод може бути 

пов’язане з формальностями, умовами або обмеженнями або санкціям, що 

встановлені законом, який є необхідним в демократичному суспільстві [448]. 

Аналогічні положення містяться в Міжнародному пакті про економічні, 

соціальні і культурні права [451], а також у Міжнародному пакті про 

громадянські і політичні права від 16.12.1966 р. [450]. 

Комітет міністрів РЄ у Рекомендації № R (96) 4 «Про захист журналістів 

за умов конфліктів і тиску» (ухвалена 03.05.1996 р. на 98-й сесії), зазначив, що 

в демократичному суспільстві свобода ЗМІ та вільне й безперешкодне 

здійснення журналістами їхніх функцій важливе, зокрема, для інформування 

громадськості, вільного формування й вираження думок та ідей, а також для 

перевірки діяльності органів державної влади. З огляду на це, Комітет міністрів 

РЄ рекомендував національним урядам керуватися у своїй діяльності та 

політиці основними принципами, що стосуються захисту журналістів, котрі 

працюють за умов конфліктів і тиску, викладеними у Додатку до згаданої вище 
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Рекомендації, а також застосовувати їх без обмеження й дискримінації за будь-

якою ознакою до іноземних і місцевих журналістів. 

Держави-члени РЄ зобов’язані надавати журналістам необхідний та 

достатній захист і допомогу, якщо вони їх потребують, і ставитися до них як до 

цивільних осіб. За умов конфліктів і тиску держави-члени РЄ повинні розслідувати 

інциденти з порушенням фізичної недоторканності журналістів, в межах їхньої 

юрисдикції, піддаючи належному розгляду повідомлення журналістів, ЗМІ й 

професійних організацій, які привертають увагу до таких інцидентів, і, за потреби, 

вживати всіх відповідних подальших заходів. У зв’язку із цим постає необхідність 

вивчення зарубіжного досвіду щодо кримінально-правової охорони професійної 

діяльності журналістів, їх прав та свобод. Проведення такого аналізу дозволить 

запропонувати нові шляхи розв’язання питання кримінально-правової 

характеристики погрози або насильства щодо журналіста. 

Слушною є позиція Рене Давида, що порівняльне право дає можливість 

краще пізнати національне право з метою вдосконалювати його [106, с. 11]. 

Хоча кримінальне законодавство більшості держав Західної Європи та 

Північної Америки не містить вказівок на особливий статус журналістів, що є 

однією з підстав відсутності безпосередньої кримінально-правової охорони 

журналістської діяльності, однак рівень дотримання та забезпечення прав 

журналістів є набагато вищим ніж багатьох країн, де передбачена кримінально-

правова охорона журналістської діяльності. 

Регулювання діяльності ЗМІ у європейському законодавстві складається 

насамперед з двох основоположних законодавчих актів – ЄКПЛ [161] та Хартії 

основних прав ЄСПЛ [423]. Країна не може стати членом РЄ, якщо вона не 

ратифікувала та не імплементувала ЄКПЛ у національне законодавство. 

Порушення прав журналістів відбувається практично в будь-якій державі, 

свідченням чого є численні звернення журналістів європейських країн до ЄСПЛ 

та прийнятих рішень на їх користь. У справі «Санді Тайме» проти «Об’єднаного 

Королівства» констатовано щодо значення ЗМІ у суспільстві, зокрема: «видатну 

роль, яку преса відіграє в правовій державі» [125, с. 178–182], роль «постачальника 
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інформації та громадського охоронця» [125, с. 152–171], «необхідність надання 

ЗМІ особливих привілеїв та особливих обов’язків перед суспільством, 

обов’язок преси в поширенні інформації та ідей, які становлять громадський 

інтерес» [255; 337]. ЄСПЛ категорично заперечив положення про те, що завдання 

медіа – надавати інформацію, «а інтерпретувати її повинен читач» [125, с. 171]. 

Не повинно бути обмеження прав преси, оскільки це може «заважати 

журналістам здійснити свій внесок у загальне обговорення питань щодо життя 

суспільства» [125, с. 179]. Ці рішення є обов’язковими і для України. 

Тому, потрібно визначити коло держав та проаналізувати кримінальне 

законодавство зарубіжних країн у сфері захисту професійної діяльності 

журналістів, їх прав та свобод, а також на основі цього сформулювати вихідні 

положення, на яких буде ґрунтуватися компаративістське дослідження. 

Науковці стверджують, що в сучасній науці не сформовано єдиних 

підстав для класифікації різних правових систем світу на відповідні типи, тому 

автори пропонують різні як за кількістю, так і типологією переліки правових 

сімей: 1) ромaно-германська правова сім’я; 2) правова сім’я загального права; 

3) правова сім’я країн Далекого Сходу; 4) правова сім’я мусульманського 

права. Суттєвий вплив на формування сучасної правової системи країн 

континентальної Європи відіграло візантійське право, що зумовило сучасну 

континентальну правову сім’ю називати «візaнтійсько-германською» [422, 

с. 33]. Не зупиняючись детально на поділі правових систем різних країн світу, 

вважаємо за доцільне розглянути відповідальність за погрозу або насильство 

щодо журналіста, враховуючи регулювання свободи слова, діяльності 

журналістів та їх кримінально-правової охорони під час здійснення такої 

діяльності за КК зарубіжних країн. 

Ураховуючи те, що норми щодо кримінально-правової охорони професійної 

діяльності журналістів, їх прав та свобод передбачені в законодавстві не всіх 

зарубіжних країн, цілком логічно, що наше порівняльно-правове дослідження 

буде присвячене КК романо-германської правової сім’ї, у яких вони 

безпосередньо наявні. Це є причиною того, що порівнювати особливості 
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кримінальної відповідальності за досліджуване діяння слід саме в контексті 

схожості кримінального законодавства та напрямів його розвитку. Такий підхід, 

з одного боку може видатися обмеженим, оскільки не охоплює дослідження 

норм кримінального законодавства країн мусульманської правової сім’ї, країн 

Далекого Сходу та країн сім’ї загального права, однак таке обмеження є 

вимушеним як і через обсяг дослідження, так і в зв’язку з тим, що істотно не 

вплине на результати порівняльно-правового дослідження питань кримінальної 

відповідальності за злочини проти професійної діяльності журналістів, їх прав 

та свобод. Саме законодавство романо-германської правової сім’ї найбільше 

наближене до кримінального законодавства України та передбачає розгалужені 

варіанти кримінально-правової охорони у сфері професійної діяльності 

журналістів, їх прав та свобод.  

Предметом порівняльно-правового дослідження є не в цілому кримінальне 

законодавство зарубіжних країн, a тільки ті спеціальні норми, які передбачають 

кримінально-правову охорону суспільних відносин у сфері захисту професійної 

діяльності журналістів, їх прав та свобод. Кримінальне законодавство зарубіжних 

країн будемо розглядати шляхом зіставлення з кримінально-правовими нормами 

вітчизняного законодавства, на основі чого буде сформульовано висновки про 

наявність чи відсутність у КК України відповідних положень, які стосуються 

кримінальної відповідальності за погрозу або насильство щодо журналіста або 

аналогічних до нього злочинів. Слід звернути увагу, що дослідження буде 

сконцентроване тільки на законодавстві тих країн, в яких безпосередньо 

передбачається зазначена(і) спеціальна(і) кримінально-правова(і) норма(и).  

Прямо не згадується за посягання на професійну діяльність журналістів, 

їх права та свободи у КК Австрії, КК Данії, Пенітенціарному кодексі Естонської 

Республіки, КК Іспанії, КК Королівства Норвегія, КК Латвійської Республіки, 

КК Литовської Республіки, КК Нідерландів, КК Польщі, КК Республіки Болгарія, 

КК Франції, КК ФРН, КК Швеції, натомість встановлюється кримінальна 

відповідальність за погрозу або насильство щодо працівників правоохоронних 

органів, суддів, народних засідателів. У зв’язку з практичною складністю 
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застосування схожої норми, законодавці більшості країн СНД відмовилися від 

включення цієї статті до національного кримінального законодавства. 

Більш значимим для нашого дослідження є вивчення досвіду тих КК 

зарубіжних країн, кримінальне законодавство яких прямо передбачає норму за 

посягання на професійну діяльність журналістів, їх права та свободи. 

Відповідальність за такі посягання передбачена лише КК країн СНД, зокрема: 

КК Азербайджанської Республіки (ст. 163), КК Киргизької Республіки (ст. 151), 

КК Республіки Білорусь (ст. 198), КК Республіки Вірменія (ст. 164), КК Республіки 

Казахстан (ст. 158), КК Республіки Молдова (ст. 180-1), КК Республіки 

Таджикистан (ст. 162), КК Російської Федерації (ст. 144) та КК Грузії (ст. 154). 

У зазначених КК країн СНД та КК Грузії містяться майже схожі статті про 

відповідальність за вчинення посягання на професійну діяльність журналістів, 

їх права та свободи [9, с. 162]. 

Однією з підстав проведення окресленого порівняльно-правового 

дослідження є з’ясувати місця спеціальної кримінально-правової норми про 

відповідальність за посягання на професійну діяльність журналістів, їх права та 

свободи у законодавстві зарубіжних країн. Це дасть змогу визначити об’єкт 

цього злочину, з огляду на коло тих суспільних відносин, з якими законодавці 

зарубіжних країн пов’язують його охорону. В усіх КК зарубіжних країн 

досліджувана заборона розміщена в главах або розділах про злочини проти 

конституційних прав і свобод людини і громадянина. Висновок про її місце в 

системі кримінального законодавства зарубіжних країн дає підстави констатувати, 

що об’єктом цього злочину, здебільшого, слід визнавати суспільні відносини у 

сфері охорони конституційних прав і свобод людини і громадянина. 

Тому беручи за основу підхід більшості законодавців зарубіжних країн, 

погроза або насильство щодо журналіста або його близьких родичів чи членів 

сім’ї у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності 

посягає, насамперед на суспільні відносини у сфері конституційних прав і свобод 

людини і громадянина. Усе це є суттєвим аргументом стосовно необхідності 

переосмислення питання про визначення об’єкта погрози або насильства щодо 
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журналіста за вітчизняним кримінальним законодавством, а також однією із 

підстав висловлення припущення про доцільність розміщення досліджуваної 

норми в розділі V КК України («Злочини проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина») [9, с. 162–163]. 

Національний законодавець при визначенні потерпілого від досліджуваного 

злочину, йде шляхом буквального його тлумачення в законі, де поняття 

«журналіст» не охоплює значне коло осіб, які займаються отриманням, здійснюють 

збирання, зберігання та розповсюдження суспільно значимої інформації, що 

здебільшого усуває можливість застосування ст. 345-1 КК України. Натомість, у 

кримінальному законодавстві деяких зарубіжних країн (Австрія, Данія, 

Естонська Республіка, Іспанія, Королівство Норвегія, Латвійська Республіка, 

Литовська Республіка, Нідерланди, Німеччина, Польща, Республіка Болгарія, 

Франція та Швеція) ознаки журналіста як потерпілого від злочину не присутні. 

Широке коло потерпілих від злочину, передбачене в КК Грузії та в 

КК Республіки Молдова. До кримінальної відповідальності за ст. 154 КК Грузії 

притягують осіб за незаконне перешкоджання здійсненню свободи слова чи 

права на отримання або розповсюдження інформації, що спричинило значну 

шкоду або вчинене з використанням службового становища [378], оскільки у 

зазначеному законі передбачається кримінальна відповідальність не тільки за 

перешкоджання законній діяльності журналістів, а й за посягання на свободу 

слова [378]. У ст. 180-1 КК Республіки Молдова встановлена кримінальна 

відповідальність як за перешкоджання діяльності журналістів, так й за 

аналогічні діяння щодо ЗМІ в цілому, за необґрунтоване спотворення 

журналістського матеріалу або необґрунтовану заборону поширювати будь-яку 

інформацію керівництвом публічного ЗМІ (ст. 180-2 КК Республіки Молдова) [385]. 

Зарубіжне законодавство встановлює кримінальну відповідальність не 

тільки за посягання на професійну діяльність журналістів, їх права та свободи, а 

й за переслідування громадян у зв’язку з поширенням ними критичних суджень. У 

ч. 2 ст. 163 КК Таджикистану «Порушення законодавства про звернення 

громадян» встановлюється відповідальність посадової особи за переслідування 
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громадянина у зв’язку з його зверненням до державного органу, підприємства, в 

установу, організацію, громадське об’єднання або за критичне звернення, або 

за виступ з критикою в іншій формі [386]. Аналогічно кримінально-правова 

охорона щодо права на критичне судження, передбачена в КК Республіки 

Білорусь. Так, ст. 198 КК Республіки Білорусь встановлює кримінальну 

відповідальність за переслідування громадян за критику, а саме утиск 

посадовою особою прав, свобод і законних інтересів громадянина за 

направлення ним у державні органи або громадські об’єднання пропозицій, 

заяв чи скарг, що містять критику, або за виступи з критикою в іншій формі [381, 

с. 229]. ЗМІ повинні завжди правдиво і неупереджено повідомляти 

громадськості інформацію, яка становить суспільний інтерес [24, с. 3]. 

Корисною підмогою в справі встановлення розумних і ефективних законів, які 

гарантують поширення в суспільстві інформації, на нашу думку, є досвід 

Скандинавських країн, які мають давні традиції свободи слова без їх 

кримінально-правової охорони. У кримінальних кодексах цих держав у змісті 

статей не згадується безпосередньо за журналістів, проте вони цілком можуть 

використовуватися в цілях захисту їх законних прав: «Невиконання обов’язків», 

«Зловживання владою» та ін. Відсутність спеціальної норми, компенсується за 

рахунок загальних норм і здебільшого може спростити кваліфікацію діяння та 

усунути плутанини під час їх застосування. 

За кримінальним законодавством зарубіжних країн об’єктивну сторону 

злочинів щодо журналістів визначають по-різному. 

До першої групи належать норм, у тексті яких передбачається 

кримінальна відповідальність за перешкоджання професійній діяльності 

журналіста лише у формі примусу їх до поширення або відмови від поширення 

інформації (КК Азербайджанської республіки [377, с. 151], КК Грузії [378].  

До другої групи належать норми, у тексті яких перешкоджання 

професійній діяльності журналіста вчиняється способом у виді примушування до 

поширення чи відмови від поширення інформації (КК Республіки Казахстан [384], 

КК Киргизької Республіки [379, с. 143], КК Російської Федерації [387]. 
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До третьої групи належать норми, у тексті яких перешкоджання 

професійній діяльності журналіста і примус розглядають як дві форми прояву 

об’єктивної сторони досліджуваного злочину (КК Республіки Білорусь  [382, 

с. 229], КК Республіки Вірменія [380]. 

До четвертої групи належать норми, у тексті яких перешкоджання 

професійній діяльності журналіста може бути вчинене у будь-якій формі, або 

із погрозами застосування насильства, знищенням або пошкодженням майна, 

поширенням наклепів або розголошенням інших відомостей, які потерпілий 

бажає зберегти в таємниці, а так само шляхом погрози обмеження прав і 

законних інтересів журналіста (КК Республіки Молдова [385], КК Республіки 

Таджикистан [9, с. 163; 386]. 

У першому підході законодавець сам конкретизує у чому саме полягає 

зміст перешкоджання журналістам у здійсненні ними професійної діяльності, 

зазначаючи, у ч. 1 ст. 154 КК Грузії та ч. 1 ст. 163 КК Азербайджанської 

Республіки що незаконне перешкоджання журналістам у здійсненні ними 

професійної діяльності, полягає у їх примушенні до поширення або утримання 

від поширення інформації [377, с. 151; 378],  

Другий підхід використовується в ч. 1 ст. 158 КК Республіки Казахстан, 

ч. 1 ст. 151 КК Киргизької Республіки, ч. 1 ст. 144 КК Російської Федерації, де 

описується діяння у виді перешкоджання законній професійній діяльності 

журналістів шляхом примусу їх до поширення або до відмови від поширення 

інформації [379, с. 143; 384; 387]. Спосіб вчинення зазначеного діяння є 

обов’язковою ознакою об’єктивної сторони і є ключовим під час кваліфікації, 

оскільки під час такого діяння застосування інших способів, не визначених у 

диспозиціях цих норм не буде кримінально караним. 

Третій підхід притаманний для кримінального законодавства таких 

європейських країн як Республіка Білорусь та Республіка Вірменія, де в тексті 

кримінально-правових норм описується, що перешкоджання законної професійної 

діяльності журналіста або примушення його до поширення або відмови від 

поширення інформації може бути здійснене в будь-якій формі [380; 383, с. 229]. 
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Перешкоджання і примус розглядають як дві форми прояву об’єктивної сторони 

досліджуваного злочину, а форми якими буде вчинено перешкоджання чітко в 

законодавстві не прописуються (можуть бути будь-якими) [41, с. 140–144]. 

Четвертий підхід відображається в КК Республіки Молдова та 

КК Республіки Таджикистан, де у ч. 1 ст. 162 КК Республіки Таджикистан по 

суті встановлюється відповідальність за перешкоджання законній професійній 

діяльності журналіста в будь-якій формі, а так само примушення його до 

поширення або відмови від поширення інформації, поєднане з погрозою 

насильства, знищенням чи пошкодженням майна, поширенням наклепів або 

розголошенням інших відомостей, які потерпілий бажає зберегти в таємниці, а 

також шляхом погрози обмеження прав і законних інтересів журналіста; а в ч. 1 

ст. 180-1 КК Республіки Молдова встановлюється відповідальність за умисне 

перешкоджання діяльності ЗМІ або журналіста, а також залякування їх за 

критику [385; 386]. Для встановлення змісту діянь у виді перешкоджання 

діяльності ЗМІ або журналіста, які охоплюються досліджуваними нормами, 

слід виходити винятково з наукового та лінгвістичного розуміння цього поняття. 

Описання об’єктивної сторони зазначених складів злочинів у КК Республіки 

Молдова та КК Республіки Таджикистан охоплює в собі фактично всі діяння, 

які за кримінальним законодавством України містяться у спеціальних нормах 

(ст. 345-1, ст. 347-1, ст. 348-1), а могли б аналогічно охоплюватися змістом 

ст. 171 КК України [41, с. 140–144]. У зазначених КК зарубіжних країн, на 

відміну від КК України, немає стільки спеціальних норм щодо охорони життя 

та здоров’я журналістів, їхніх прав та свобод, хоча рівень забезпечення цих 

прав та реалізація свобод є набагато вищими, порівнюючи з Україною. 

Спосіб вчинення злочинів щодо професійної діяльності журналістів, їх 

прав та свобод за КК зарубіжних країн також визначається по-різному з: 

1) загрозою обмеження законних прав та інтересів журналіста (КК Республіки 

Таджикистан [386]); 2) залякуванням (КК Республіки Молдова [385]); 

3) знищенням або пошкодженням майна (КК Республіки Білорусь [383, с. 229]; 

КК Республіки Таджикистан [386]; КК Республіки Казахстан [384]; КК Російської 
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Федерації [387]); 4) застосуванням насильства чи загрози його застосування 

щодо близьких осіб журналіста (КК Республіки Казахстан [384]; КК Російської 

Федерації [387]); 5) застосуванням насильства чи загрози його застосування щодо 

самого журналіста (КК Азербайджанської республіки [377, с. 151]; 

КК Республіки Білорусь [383, с. 229]; КК Республіки Молдова [385]; 

КК Республіки Таджикистан [386]; КК Республіки Казахстан [384]; КК Російської 

Федерації [387]); 6) погрозою застосування насильства (КК Грузії [378]; 

КК Російської Федерації [387]; КК Республіки Таджикистан [386]); 7) поширенням 

наклепів або розголошенням інших відомостей, які потерпілий бажає зберегти 

в таємниці (КК Республіки Таджикистан [386]); 8) утиском прав і законних 

інтересів журналіста (КК Республіки Білорусь) [383, с. 229]); 9) створенням умов, 

що перешкоджають виконанню журналістом законної професійної діяльності або 

повністю позбавляють його такої можливості (КК Республіки Казахстан) [384]).  

Так, у КК Республіки Білорусь, КК Республіки Казахстан, КК Російської 

Федерації та КК Республіки Таджикистан передбачено кілька способів вчинення 

злочинів щодо професійної діяльності журналістів, їх прав та свобод, які 

містяться як в основному, так і в кваліфікованому складі, що зрозуміло впливає 

як на кваліфікацію діяння, так і на призначення покарання за його вчинення. 

Характеризуючи суб’єкта злочинів щодо професійної діяльності журналістів, 

їх прав та свобод за кримінальним законодавством зарубіжних країн, що в 

основному складі, як правило, таким суб’єктом є загальний суб’єкт злочину – 

фізична осудна особа, яка досягла віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність. До того ж, ознаки суб’єкта злочину, здебільшого, не описуються 

в диспозиціях кримінально-правових норм, що передбачають відповідальність 

за зазначене коло суспільно небезпечних діянь. Такий підхід притаманний 

КК Азербайджанської Республіки, КК Грузії, КК Киргизької Республіки, 

КК Республіки Білорусь, КК Республіки Вірменія, КК Республіки Казахстан, 

КК Республіки Молдова, КК Республіки Таджикистан та КК Російської Федерації. 

Утім зі змісту досліджуваних норм КК зарубіжних країн слідує, що 

однією з кваліфікуючих ознак є вчинення злочину службовою особою з 
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використанням службового становища (виняток становить лише КК Білорусь). 

Також цікавим аспектом, є особливо кваліфікуюча ознака – вчинення двома або 

більше особами (ст. 180-1 КК Республіки Молдова). На нашу думку, такі 

позиції є виправданими, адже в дійсності злочини щодо професійної діяльності 

журналістів, їх прав та свобод можуть вчинятися будь-якими особами, а 

вчинення його службовими особами із використанням службового становища 

або вчинення двома або більше особами має більший ступінь суспільної 

небезпеки у порівнянні з вчиненням його простим пересічним громадянином. 

Тому вважаємо, що в КК України варто було б враховувати законодавчі 

положення зарубіжних країн стосовно визнання спеціального суб’єкта злочину 

– службової особи – суб’єктом кваліфікованого складу погрози або насильства 

щодо журналіста, як і вчинення такого діяння, групою осіб. Пояснюється це, 

передусім, тим, що ст. 345-1 КК України не охоплює випадків створення 

спеціальним суб’єктом злочину або вчинення групою осіб погрози або 

насильства щодо журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї у зв’язку із 

здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності. Це призводить 

до фактично однакового правового оцінювання (кваліфікації) принципово 

різного діяння [9, с. 165]. 

Щодо суб’єктивної сторони злочинів проти професійної діяльності 

журналістів, їх прав та свобод за кримінальним законодавством зарубіжних 

країн, то вона характеризується виною у формі прямого умислу. До того ж або 

про умисну форму вини безпосередньо зазначається в диспозиції кримінально-

правової норми (КК Республіки Молдова), або вона логічно слідує із самого її 

змісту (КК Азербайджанської Республіки, КК Грузії, КК Киргизької Республіки, 

КК Республіки Білорусь, КК Республіки Вірменія, КК Республіки Казахстан, 

КК Республіки Таджикистан та КК Російської Федерації) [9, с. 165]. 

У цьому контексті доцільно було б також звернути увагу і на особливості 

визначення (закріплення) інших ознак суб’єктивної сторони злочинів проти 

професійної діяльності журналістів, їх прав та свобод за кримінальним 

законодавством зарубіжних країн. Йдеться про таку ознаку, як мета вчинення 
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злочину. Описання мети вчинення злочинів проти професійної діяльності 

журналістів, їх прав та свобод за кримінальним законодавством зарубіжних 

країн широко не використовується. Винятком є лише КК Республіки Молдова, 

в якому в ч. 3 ст. 180-1 зазначено, що умисне перешкоджання діяльності ЗМІ 

або журналіста, а також залякування таких за критику пов’язані з розкраданням 

або псуванням матеріалів або апаратури журналіста для перешкоджання 

журналістській діяльності [385]. Тобто мета визначається обов’язковою ознакою 

суб’єктивної сторони особливо кваліфікуючого складу даного злочину [385]. 

Але ця кваліфікуюча ознака поєднується також з іншими спонуканнями, 

можливо і корисливими чи «низькими», – мотивом вчинення злочину. Однак не 

виділяються конкретно не помста як окремий мотив у кримінальному 

законодавстві зарубіжних країн, ні вчинення з мотивів расової, національної чи 

релігійної нетерпимості, ні інші мотиви, що, на наш погляд, цілком є 

обґрунтованим, оскільки сутність помсти так чи інакше зводиться до «низьких» 

спонукань, а отже додаткова вказівка на можливість існування такого мотиву не 

зовсім виправдана, адже такі мотиви по суті охоплюватимуться наслідками 

здійснення журналістом своєї професійної діяльності. 

Як мотив, так і емоційний стан є факультативними ознаками суб’єктивної 

сторони досліджуваних злочинів, оскільки вони фактично не згадуються у 

спеціальних нормах про відповідальність за злочини проти професійної 

діяльності журналістів, їх прав та свобод за кримінальним законодавством 

зарубіжних країн, тобто є факультативними ознаками суб’єктивної сторони 

досліджуваних злочинів, а отже не впливають на кримінально-правову 

кваліфікацію таких діянь. Вони матимуть значення під час призначення 

покарання, але жодним чином на кваліфікацію впливати не будуть. 

Практика ЄСПЛ заповнює прогалини національного законодавства, 

фактично будучи частиною правової системи України. У рішенні ЄСПЛ 

зазначається, що «демократія процвітає в умовах свободи вираження 

думок» [292], тобто це, свобода вираження думок з політичних питань, оскільки 

прагнення взяти верх у політичній дискусії частіше всього є причиною 
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обмеження свободи масової інформації. Так, у справі «Лінгенс проти Австрії» 

ЄСПЛ визначив, що «свобода друку наділяє суспільство одним з 

найдосконаліших інструментів, що дозволяють дізнатися і скласти уявлення 

про ідеї та позиції політичних лідерів [9, с. 165; 213]. У багатьох рішеннях 

ЄСПЛ наголошується, що свобода політичної дискусії є одним з неодмінних 

умов існування демократії.  

Дослідивши положення, кримінального законодавства зарубіжних країн 

про відповідальність за погрозу або насильство щодо журналіста можемо 

сформулювати такі висновки. 

Кримінально-правова охорона права на свободу висловлювання повинна 

бути втілена в точних і чітко визначених нормах, які виключали б подвійне 

тлумачення та не викликали складнощів у їх застосуванні. У більшості 

розвинених країн відсутні спеціальні норми про відповідальність за посягання на 

професійні права журналістів, однак ця обставина, компенсується стабільними 

моральними засадами щодо свободи слова та дотримання основних прав людини. 

Норми щодо захисту професійної діяльності журналістів, їх прав та 

свобод розміщенні переважно в главах (розділах) Особливих частин КК, що 

передбачають відповідальність за злочини проти конституційних прав і свобод 

людини і громадянина, при цьому зміст норм не має суттєвих розбіжностей між 

собою. Такий висновок про їх місце в системі кримінального законодавства 

зарубіжних країн дає підстави стверджувати, що родовим об’єктом 

досліджуваних злочинів здебільшого слід було б визнавати суспільні відносини 

у сфері трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина. 

Описання ознак об’єктивної сторони досліджуваних злочинів 

характеризується чотирма підходами залежно від форм її прояву, зокрема, у змісті 

норми передбачається, що перешкоджання професійній діяльності журналіста: 

1) полягає лише у формі примусу їх до поширення або відмови від поширення 

інформації (КК Азербайджанської республіки, КК Грузії); 2) вчиняється способом 

у виді примушування до поширення чи відмови від поширення інформації (КК 

Республіки Казахстан, КК Киргизької Республіки, КК Російської Федерації); 3) і 
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примус розглядають як дві форми прояву об’єктивної сторони досліджуваного 

злочину (КК Республіки Білорусь, КК Республіки Вірменія); 4) може бути 

вчинене у будь-якій формі, або із погрозами застосування насильства, знищенням 

або пошкодженням майна, поширенням наклепів або розголошенням інших 

відомостей, які потерпілий бажає зберегти в таємниці, а так само шляхом погрози 

обмеження прав і законних інтересів журналіста (КК Республіки Молдова, 

КК Республіки Таджикистан). Існує кілька способів вчинення досліджуваного 

злочину з: 1) загрозою обмеження законних прав та інтересів журналіста 

(КК Республіки Таджикистан); 2) залякуванням (КК Республіки Молдова); 

3) знищенням або пошкодженням майна (КК Республіки Білорусь; 

КК Республіки Таджикистан; КК Республіки Казахстан; КК Російської 

Федерації); 4) застосуванням насильства чи загрози його застосування щодо 

близьких осіб журналіста (КК Республіки Казахстан; КК Російської 

Федерації); 5) застосуванням насильства чи загрози його застосування щодо 

самого журналіста (КК Азербайджанської республіки; КК Республіки Білорусь; 

КК Республіки Молдова; КК Республіки Таджикистан; КК Республіки 

Казахстан; КК Російської Федерації); 6) погрозою застосування насильства 

(КК Грузії; КК Російської Федерації; КК Республіки Таджикистан); 

7) поширенням наклепів або розголошенням інших відомостей, які потерпілий 

бажає зберегти в таємниці (КК Республіки Таджикистан); 8) утиском прав і 

законних інтересів журналіста (КК Республіки Білорусь); 9) створення умов, 

що перешкоджають виконанню журналістом законної професійної діяльності 

або повністю позбавляють його такої можливості (КК Республіки Казахстан). 

Суб’єктом даних злочинів є як загальний, так і спеціальний (службова 

особа з використанням службового становища). В основному складі, як правило, 

ним є загальний суб’єкт злочину. У кваліфікованому чи особливо кваліфікованому 

складі – спеціальний суб’єкт службова особа із використанням службового 

становища. У кваліфікованих складах злочинів передбачено вчинення злочину 

групою осіб [9, с. 166]. Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб 

наявне в диспозиціях переважної більшості проаналізованих складів злочинів та 
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є кваліфікуючою ознакою. У КК України варто було б враховувати законодавчі 

положення зарубіжних країн та з огляду на потреби правозастосовної практики, 

доповнити ст. 345-1 КК України кваліфікуючими ознаками у вигляді вчинення 

діянь, передбачених ч. 1–3 зазначеної норми, за попередньою змовою групою 

осіб, службовою особою з використанням службового становища, та викласти 

це в ч. 4 ст. 345-1 КК України, а також перенесення її законодавчо закріпленого 

змісту до ч. 5 ст. 345-1 КК України. 

Суб’єктивна сторона даних злочинів характеризується виною як у формі 

прямого умислу, так і змішаною формою вини. Про умисну форму вини 

безпосередньо зазначається в диспозиції кримінально-правової норми 

КК Республіки Молдова, або вона випливає із самого змісту кримінально-

правової заборони. Не використовується описання мети вчинення злочинів у 

сфері захисту професійної діяльності журналістів, їх прав та свобод. Винятком є 

КК Республіки Молдова, де мета визначається обов’язковою ознакою суб’єктивної 

сторони особливо кваліфікуючого складу умисного перешкоджання діяльності 

ЗМІ або залякування за критику. Мотив і емоційний стає є факультативними 

ознаками суб’єктивної сторони досліджуваних злочинів [9, с. 166]. 

Досвід законодавства зарубіжних країн може бути досить корисним під 

час розроблення оптимальних підходів щодо вдосконалення змісту   

ст. 345-1 КК України, в частині розроблення пропозицій про: визначення 

об’єкта погрози або насильства щодо журналіста; встановлення відповідальності 

за вчинення погрози або насильства щодо журналіста групою осіб; визнання 

спеціального суб’єкта злочину – службової особи. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

На основі аналізу теоретичних, методологічних та правових засад 

дослідження кримінально-правової характеристики погрози або насильства 

щодо журналіста сформульовано такі висновки. 

1. Наявність досліджень стосовно погрози або насильства щодо журналіста, 
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які можна згрупувати за такими напрямами: 1) кримінальна відповідальність за 

перешкоджання законній професійній діяльності журналістів; 2) кримінологічні, 

криміналістичні та кримінально-процесуальні аспекти протидії перешкоджанню 

законній професійній діяльності журналістів; 3) законна професійна діяльність 

журналістів у змісті кримінально-правових та кримінологічних засад дослідження 

погрози вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням майна, злочинів 

проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та 

громадянина; 4) правове регулювання журналістської діяльності в Україні як засіб 

адміністративного впливу. Зважаючи на позитивну характеристику результатів 

дослідження, звернено увагу на певні недоліки: у значній кількості праць 

проаналізовано положення вітчизняного або зарубіжного законодавства, яке 

втратило чинність; недостатньо вивчено слідчу та судову практику стосовно 

кримінальної відповідальність за погрозу або насильство щодо журналіста. 

Теоретичними передумовами дослідження є, по-перше, вивчення сутності та меж 

наукових розробок стосовно кримінально-правової характеристики погрози або 

насильства щодо журналіста; по-друге, правильне формулювання завдань 

дослідження, вирішення яких представлено у пропозиціях до вдосконалення 

чинного законодавства стосовно погрози або насильства щодо журналіста; по-

третє, наявність об’єктивного бачення досліджуваних питань, їх взаємозв’язок 

із положеннями вчених із суміжних галузей права. Викладено положення про 

систему методів наукового пізнання (конкретно-наукових та загальнонаукових), 

установлено методологічну основу предмета дослідження.  

2. Вивчено еволюцію кримінально-правової охорони професійної діяльності 

журналістів, їх прав та свобод, що були передумовами формування в України 

відповідальності за погрозу або насильство щодо журналіста. За критерієм 

нормативного закріплення виділено п’ять періодів розвитку кримінально-правових 

норм з означеної тематики: 1) формування передумов відповідальності за погрозу, 

насильство щодо визначеного кола осіб (911 р. – І пол. ХVІІІ ст.); 2) встановлення 

кримінально-правової охорони свободи слова та журналістської діяльності (І пол. 

ХVІІІ ст. – ІІ пол. ХVІІІ ст.); 3) посилення відповідальності за порушення 
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законодавства про цензуру та переслідування осіб за критику (ІІ пол. ХVІІІ ст. –

 1985 р.); 4) нормативне вдосконалення кримінальної відповідальності за погрозу 

або насильство щодо журналіста та перешкоджання його законної професійної 

діяльності (1985–2001 рр.); 5) розвиток кримінально-правової охорони професійної 

діяльності журналістів, їх прав та свобод за КК України (2001 р. – донині). 

3. Узагальнено зарубіжний досвід кримінально-правової охорони суспільних 

відносин у сфері захисту професійної діяльності журналістів, їх прав та свобод. 

Відповідальність за такі посягання передбачена лише КК країн СНД, зокрема: 

КК Азербайджанської Республіки (ст. 163), КК Киргизької Республіки (ст. 151), 

КК Республіки Білорусь (ст. 198), КК Республіки Вірменія (ст. 164), КК Республіки 

Казахстан (ст. 158), КК Республіки Молдова (ст. 180-1), КК Республіки 

Таджикистан (ст. 162), КК Російської Федерації (ст. 144) та КК Грузії (ст. 154). На 

основі компаративістського дослідження кримінально-правової характеристики 

погрози або насильства щодо журналіста зроблені висновки, стосовно: 

1) розміщення таких норм переважно в главах (розділах) Особливих частин КК, 

що передбачають відповідальність за злочини проти конституційних прав і 

свобод людини і громадянина, при цьому зміст норм не має суттєвих 

розбіжностей між собою; 2) описання ознак об’єктивної сторони досліджуваних 

злочинів характеризується чотирма підходами залежно від форм її прояву; 

3) суб’єктом таких злочинів є як загальний, так і спеціальний (службова особа з 

використанням службового становища); 4) вчинення злочину за попередньою 

змовою групою осіб наявне в диспозиціях більшості проаналізованих складів 

злочинів та є кваліфікуючою ознакою; 5) суб’єктивна сторона таких злочинів 

характеризується виною як у формі прямого умислу, так і змішаною формою 

вини; 6) залякування є обов’язковою ознакою в окремих складах злочинів. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБ’ЄКТИВНІ ТА СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ  

ПОГРОЗИ АБО НАСИЛЬСТВА ЩОДО ЖУРНАЛІСТА 

 

2.1. Об’єктивні ознаки погрози або насильства щодо журналіста 

 

У доктрині кримінального права проблема об’єкта злочину залишається 

досі не вирішеною. Вчені не дійшли спільної думки щодо поняття об’єкта 

злочину та його складових ознак. Немає в науці кримінального права єдиної 

концепції розуміння об’єкта злочину, їх чисельність зумовлена відсутністю 

уніфікації поглядів вчених щодо зазначеного питання.  

Так, А. А. Піонтковський зазначив, що об’єктом будь-якого злочинного 

посягання виступають суспільні відносини, які охороняються апаратом 

кримінально-правового примусу [280, с. 129, 130]. Цю точку зору було 

підтримано багатьма вченими-криміналістами і протягом тривалого часу її 

послідовно обстоювала більшість дослідників, які серйозно здійснювали 

розробку проблем об’єкта злочину, зокрема, М. І. Загородніков [131, с. 3–47], 

В. М. Кудрявцев [196, с. 51–60], А. Н. Трайнін [366], Б. С. Нікіфоров [249], 

Я. М. Брайнін [47, с. 169], Є. О. Фролов [419, с. 190], В. К. Глістін [94], 

М. Й. Коржанський [165; 167, с. 4], В. Я. Тацій [359; 360, с. 126–143], 

С. Б. Гавриш [84, с. 64–65], А. А. Музика [237, с. 25], А. В. Наумов [246, с. 157], 

О. В. Микитчик [231, с. 4, 10, 12], А. В. Савченко [333], В. В. Бабаніна [8, с. 6], 

В. В. Кузнецов [197], А. А. Вознюк [73, с. 54] та інші вчені. Однак 

А. М. Красіков пропонує відмовитися від загальноприйнятої теорії об’єкта – 

суспільних відносин, замінивши її теорією правових благ [176, с. 10]. 

Натомість Є. В. Фесенко [411, с. 75; 412, с. 47–51], 

П. С. Матишевський [226, с. 128; 225, с. 100], С. Б. Гавриш [83, с. 55–57], 

А. В. Пашковська [372, с. 164] та деякі інші вчені відзначають, що об’єктом 

злочину слід розуміти цінності, що охороняються кримінальним законом, проти 

яких спрямоване злочинне посягання і яким воно може заподіяти або 
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спричинити шкоду. Є. В. Фесенко стверджує, що суспільні блага є 

конкретизацією прояву суспільних відносин, на які безпосередньо і спрямоване 

злочинне посягання [412, с. 47–51]. Зазначені вчені підтримують концепцію 

охоронюваних законом соціально значущих цінностей, інтересів чи благ (теорія 

об’єкта злочину – цінності та соціальні чи правові блага). Щодо зазначеної 

теорії М. І. Загородников уточнює, що об’єктом злочину є цінності, якими є 

соціалістичні суспільні відносини [132, с. 25]. 

На противагу зазначеним концепціям цікавими з цього питання є погляди 

Л. А. Фейєрбаха [409, с. 642], В. Д. Спасовича [351, с. 83–94], П. Д. Калмикова 

[150, с. 49], І. Я. Козаченка, Т. В. Кондрашова, З. А. Незнамова [375, с.с. 127, 

135] та Г. П. Новосьолова [254, с. 60]. На їх переконання, об’єктом будь-якого 

злочину є люди, які в одних випадках виступають як окремі фізичні особи, у 

других – як певного роду множинність осіб, наділених чи не наділених 

статусом юридичної особи, у третіх – як соціум (суспільство) [254, с. 60]. Вони 

є прибічниками теорії «об’єкт злочину – особа (людина), група осіб чи її (їх) 

суб’єктивне право». 

Альтернативною до вищезгаданої теорії є точка зору В. М. Трубнікова, 

який зазначає, що об’єкт злочину – це соціальна оболонка людини (сукупність 

суспільних відносин, що формується як єдність та взаємозв’язок особи і 

середовища), якій завжди заподіюється шкода, незалежно від того, чи підпадають 

суспільні відносини під сферу правового регулювання, чи ні [368, с. 81–88].  

Аналіз різних точок зору поняття об’єкта злочину дозволяє зробити 

висновок, що в доктрині кримінального права існують різні теорії щодо його 

розуміння: особа (людина), група осіб чи її (їх) суб’єктивне право; цінності та 

соціальні чи правові блага (охоронювані законом соціальнозначущі цінності, 

інтереси, блага); охоронювані КК України суспільні відносини; охоронюваний 

кримінальним законом порядок суспільних відносин; охоронювані кримінальним 

законом соціально значущі цінності, інтереси, блага; правові норми та ін. 

Попри існування значної кількості концепцій щодо розуміння об’єкта 

злочину, жодна з них не може бути визнана беззаперечно правильною чи 
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беззаперечно хибною. Ураховуючи його своєрідність розуміння, кожна з 

концепцій має право на існування, це дає всебічне уявлення про структуру 

об’єкта, що дозволяє більш широко досліджувати як сам зміст злочину, так і 

сутність спрямованості злочинного посягання. 

Беручи за основу завдання КК України, якими є правове забезпечення 

охорони прав і свобод людини та громадянина, власності, громадського 

порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від 

злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, можемо 

стверджувати, що законодавець поставив під правове забезпечення охорони 

досить широкий спектр різнопланових утворень, об’єднати які можна тільки за 

допомогою категорії суспільних відносин [194]. Найбільш цілісним уявленням 

про об’єкт злочину, на наш погляд, є концепція розуміння об’єкта як 

охоронюваних кримінальним законом суспільних відносин, на які посягає 

злочин. Оскільки категорія суспільних відносин описує комплексність (всі 

можливі прояви та варіанти злочинних посягань) об’єкта, а деякі концепції 

(розуміння об’єкта як цінностей та соціальних чи правових благ) є 

конкретизацією підтримуваної нами концепції злочину як суспільних відносин. 

Тому в основу нашого дослідження об’єктивних та суб’єктивних ознак 

складів злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України, буде закладена концепція 

розуміння об’єкта злочину як суспільних відносин. 

Крім того, у зв’язку з неприпустимістю ототожнення понять «об’єкт 

злочину», та «об’єкт кримінально-правової охорони» доцільно звернути увагу 

на їх співвідношення. Хоча об’єкт злочину та об’єкт кримінально-правової 

охорони є досить подібними між собою, однак об’єкт злочину може існувати 

тільки тоді, коли були порушені чи поставлені під загрозу порушення (відбулося 

відповідне злочинне посягання і певні суспільні відносини зазнали злочинного 

впливу) суспільні відносини. Не можуть визнаватися об’єктом злочину суспільні 

відносини, на які не здійснено протиправний (злочинний) вплив, тобто коли 

злочинне посягання відсутнє, в такому випадку вони підпадають під об’єкт 

кримінально-правової охорони. Схожі аргументи щодо розмежування об’єкта 



89 
 

злочину та об’єкта кримінально-правової охорони наводять такі вчені як 

М. Й. Коржанський [167, с. 25], П. П. Андрушко [4, с. 5], Є. Л. Стрельцов [192, с. 56].  

Ураховуючи концепцію суспільних відносин, виникає питання про 

визначення структури об’єкта злочину (його конкретизація), що дасть можливість 

визначити ступінь та характер заподіяної злочином суспільно небезпечної шкоди, 

підстави та критерії вибору об’єктів кримінально-правової охорони і засобів їх 

захисту, місця в структурі КК України та виробити правила кваліфікації злочинів.  

Підставами класифікації ознак об’єкта злочину є: 1) ступінь узагальненості 

охоронюваних кримінальним законом суспільних відносин, що виступають 

об’єктами різних злочинів (класифікація «по вертикалі»); 2) важливість 

охоронюваних суспільних відносин, яким заподіюється безпосередня шкода 

конкретним злочином (класифікація безпосередніх об’єктів «по горизонталі»). 

Існує декілька варіантів щодо класифікації структури об’єктів злочину. 

Найбільш поширеними є триступенева та чотириступенева класифікація об’єктів 

злочинів «по вертикалі». «Триступенева» класифікація об’єктів «по вертикалі» 

включає в себе: загальний, родовий і безпосередній об’єкти злочинів. Вона була 

запропонована В. Д. Меньшагіним 1938 р. [200, с. 289] і донині її підтримують 

більшість юристів [366, с. 177; 419, с. 220; 187, с. 93–94]. Щодо першості у 

відкритті В. Д. Меньшагіним триступеневої класифікації М. А. Гельфер 1959 р. 

стверджував, що «така класифікація в радянській кримінально-правовій літературі 

була вперше встановлена А. А. Піонтковським у розділі його підручника по 

загальній частині радянського кримінального права 1939 р. і з тих пір ґрунтовно 

ввійшла в нашу кримінально-правову літературу [92, c. 57–60; 403, с. 70]. 

Позицію щодо «триступеневої» класифікації об’єктів «по вертикалі» 

М. Й. Коржанський не підтримав. На його переконання, всі об’єкти злочинів 

необхідно розділити на чотири групи «по вертикалі»: загальний, родовий, 

видовий та безпосередній, при цьому, під видовим об’єктом доцільно розуміти 

суспільні відносини, на які посягає злочин певного виду (крадіжка як вид 

злочинів), а під безпосереднім об’єктом злочину – тільки категорії суспільних 
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відносин, які зазнають посягання під час вчинення конкретного одиничного 

злочину (конкретна одинична крадіжка) [167, с. 27]. 

Поділяючи точку зору М. Й Коржанського, в основу дослідження об’єкта 

злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України, буде закладена «чотириступенева» 

класифікація, в межах якої виділяють: загальний, родовий, видовий та 

безпосередній об’єкти злочинів [5, с. 111; 212, с. 83; 338, с. 9; 422, с. 361–366; 

446, с. 9; 102, с. 58; 197, с. 18–19]. 

На основі зазначеної класифікації «по вертикалі» визначимо загальний 

об’єкт злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України. Досить часто у літературі 

загальний об’єкт злочину визнають як усю сукупність суспільних відносин. 

Уточнюючи це положення, В. Я. Тацій зазначив, що кримінальне право охороняє 

не всі суспільні відносини, тому загальний об’єкт злочину утворить лише ті 

суспільні відносини, які підлягають кримінально-правовій охороні [359, с. 85]. 

Така позиція знайшла підтримку і в працях інших вчених [168, с. 147]. Однак, 

на наше переконання, це є доволі дискусійним твердженням, оскільки досить 

тяжко уявити собі ситуацію, коли на все коло охоронюваних суспільних 

відносин буде відразу здійснюватися злочинне посягання (конкретне діяння або 

кілька діянь). Також підтвердженням цього є позиція М. Й. Коржанського, що 

загальний об’єкт злочину існує головним чином у аспекті об’єкта кримінально-

правової охорони [167, с. 32]. Межі останнього охоплюють не тільки суспільні 

відносини, що можуть піддаватися впливу, в результаті вчинення суспільно 

небезпечного діяння, а й суспільні відносини, що піддаються незлочинному 

впливу, які знаходяться під охороною закону про кримінальну відповідальність, 

тобто у результаті вчинення діянь за наявності обставин, які виключають його 

злочинність не є злочинними. 

Під загальним об’єктом злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України у 

нашому дослідженні, доцільно розуміти суспільні відносини, які знаходяться 

під охороною КК України і які порушуються або можуть порушуватися у 

результаті вчинення злочину. 
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Щодо розуміння родового об’єкта, то він визначається як окрема група 

однорідних або тотожних суспільних відносин, що утворюють певну сферу 

суспільного існування [187, с. 93] і на які можуть посягати злочини певного 

роду (злочини передбачені певним розділом Особливої частини КК України).  

Тобто під родовим об’єктом злочину розуміють об’єкт, що охоплює певне 

коло тотожних або однорідних за своєю соціально-політичною та економічною 

сутністю суспільних відносин, які повинні охоронятися на підставі цього 

єдиним комплексом взаємопов’язаних кримінально-правових норм. Визначення 

родового об’єкта дозволяє провести класифікацію всіх злочинів і кримінально-

правових норм, що встановлюють відповідальність за їх вчинення, а також 

встановити значення об’єднуваних ним суспільних відносин для інтересів 

держави та суспільства, що, в свою чергу, визначає характер і ступінь 

суспільної небезпеки злочинних посягань, тяжкість імовірних або суспільно 

небезпечних наслідків, що настали [359, с. 63]. Родовий об’єкт становить собою 

усереднений рівень узагальнення суспільних відносин, які охороняються 

кримінальним законом. Причому, класифікація суспільних відносин здійснюється 

не довільно, а на підставі об’єктивно існуючих критеріїв, які обумовлюють їх 

тотожність або однорідність [188, с. 105, 106]. Родовий об’єкт є основною 

підставою розподілу злочинів в Особливій частині КК України на розділи.  

Родовий об’єкт погрози або насильства щодо журналіста повинен 

визначатися в межах розділу ХV Особливої частини КК України, яким 

передбачається відповідальність за злочини проти авторитету органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти 

журналістів. Віднесення законодавцем досліджуваних злочинів, передбачених 

ст. 345-1 КК України до розділу ХV Особливої частини КК України зумовлює 

логіку визначення родового об’єкта цього злочину. Тобто авторитет указаних 

органів й об’єднань відповідно до назви вказаного розділу є предметом суспільних 

відносин, на які посягає злочин. Логічно зауважити, що такому авторитету 

завжди і в першу чергу заподіюється шкода або виникає загроза заподіяння 

шкоди. Однак аналіз складів злочинів, що входять до розділу XV Особливої 
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частини КК України, свідчить: хоча авторитет названих органів і підривається 

чи ставиться під загрозу заподіяння шкоди внаслідок вчинення злочинів цього 

розділу, проте не завжди, а в деяких злочинах він взагалі відсутній. Тому таке 

визначення родового об’єкта злочинів, передбачених у XV розділі Особливої 

частини КК України, є дещо дискусійним і потребує з’ясування його змісту.  

Так, ще М. Й. Коржанський вважав назву розділу ХV Особливої частини 

КК України невідповідною, оскільки вона занадто звужує родовий об’єкт 

злочинів, що віднесені до цього розділу [168, с. 398]. В. І. Осадчий наголошував 

на тому, що родовим об’єктом злочинів, що містяться у розділі ХV Особливої 

частини КК України, є не авторитет органів державної влади та об’єднань 

громадян, а порядок управління, аргументуючи це тим, що, вчиняючи зазначені 

злочини, суб’єкт, насамперед, прагне вплинути на виконання службових чи 

громадських обов’язків певними особами або порушити інший встановлений у 

державі порядок функціонування державних органів чи громадських організацій. 

Тобто, у разі вчинення цих злочинів завжди пошкоджуються чи опиняються під 

загрозою відносини управління, що і слід визнавати родовим об’єктом [262, с. 47]. 

Схожої позиції притримуються А. В. Савченко, В. В. Кузнєцов і 

О. Ф. Штанько, схиляючись до визнання родовим об’єктом злочинів 

досліджуваного розділу – суспільні відносини у сфері державного управління 

(порядок управління), складовою частиною (структурним елементом) яких є 

авторитет органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 

об’єднань громадян [354, с. 504].  

Натомість Л. В. Дорош вважає, що родовим об’єктом цих злочинів є 

певна група суспільних відносин, що виникають між органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян і фізичними 

особами, у зв’язку із здійсненням адміністративно-розпорядчих функцій з метою 

захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб [188, 

с. 429]. Автор на перше місце ставить: нормальне функціонування органів 

влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян та їх представників; 

здійснення адміністративно-розпорядчих функцій; нормальну діяльність цих 
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органів, а потім говорить про послаблення їх авторитету, заподіяння шкоди 

життю, здоров’ю, гідності або власності громадян, іншим об’єктам, які 

охороняються законом і забезпечують його належний рівень.  

Дещо схожої позиції притримуються й інші вчені, розкриваючи зміст 

родового об’єкта як суспільних відносин по охороні авторитету державної 

влади, органів місцевого самоврядування і об’єднань громадян [374]. 

Натомість І. І. Давидович стверджує, що не можна його звести лише до 

авторитету органів державної влади, місцевого самоврядування та об’єднань 

громадян, адже за допомогою норм, які містяться у вказаному розділі, 

законодавець охороняє як сукупність усіх видів діяльності держави (державне 

управління у широкому його розумінні), так і діяльність недержавних 

утворювань та діяльність окремих громадян, яка здійснюється з метою 

реалізації публічних (загальних) інтересів (громадське управління). Тому в 

якості родового об’єкта злочинів, передбачених у розділі ХV Особливої 

частини КК України, авторка розглядає так зване «публічне управління» [204, 

с. 186; 107, с. 9]. Позиція І. І. Давидович різнобічно враховує сутність і зміст 

злочинів, віднесених до розділу ХV Особливої частини КК України, а отже 

враховує можливі прояви (варіанти існування) родового об’єкта цих злочинів.  

Розширене розуміння родового об’єкта злочинів, передбачених розділом 

ХV Особливої частини КК України, унеможливлює його ототожнення тільки із 

відносинами щодо порядку здійснення адміністративно-розпорядчих функцій. 

Цілком логічно, що такий об’єкт повинен охоплювати набагато ширше коло 

суспільних відносин і включати в себе не тільки сам порядок реалізації 

(здійснення) адміністративно-розпорядчих функцій чи порядку взаємодії 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості 

(окремих фізичних або юридичних осіб чи їх об’єднань). Він повинен включати 

суспільні відносини у сфері публічного управління та у сфері публічного 

інформування, що охоплює як діяльність органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, так і окрему (не завжди пов’язану з діяльністю 

органів влади чи місцевого самоврядування) діяльність фізичних чи юридичних 
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осіб або їх об’єднань. Натомість діяльність журналістів не пов’язується з 

публічним управлінням, а також не завжди пов’язується з діяльністю органів 

влади чи місцевого самоврядування, проте, так чи інакше, стосується реалізації 

функції публічного інформування [204, с. 186].  

Із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення гарантій законної професійної 

діяльності журналістів» від 14 травня 2015 р. № 421-VIII [300], КК України був 

доповнений статтями (спеціальними нормами) про відповідальність за злочини 

проти журналістів, а сама назва розділу зазнала певного розширення. 

Відповідно зазнав розширення і родовий об’єкт цих злочинів.  

Слушно зазначає щодо цих змін у частині визначення об’єкта злочину 

І. І. Митрофанов, що законодавець чомусь об’єкт (законну професійну діяльність 

журналістів) «розірвав», залишивши ст. 171 у розділі V Особливої частини 

КК України, додавши до розділу XV Особливої частини КК України ст. 345-1, 

347-1, 348-1, 349-1 [234, с. 47]. До внесення відповідних змін, родовий об’єкт 

злочинів, передбачених розділом ХV Особливої частини КК України, визначався 

як відносини між органами управління – з одного боку, і громадянами – з другого, 

які виникають у зв’язку із здійсненням адміністративно-розпорядчих функцій у 

межах взаємних прав та обов’язків і забезпечують нормальну діяльність органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян під 

час реалізації державного будівництва [190, с. 515; 193с. 397; 120, с. 13]. Із 

внесенням зазначених змін назва розділу XV Особливої частини змінилася з 

«Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, об’єднань громадян» на «Злочини проти авторитету органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та 

злочини проти журналістів». На думку вченого, зрозуміти логіку законодавця, 

який розширив родовий об’єкт посягання злочинів, передбачених розділом 

XV Особливої частини КК України, не вбачається можливим. Напевно, народні 

обранці намагалися засвідчити той факт, що рівень забезпечення безпечних умов 

для здійснення професійної діяльності журналістами свідчить про рівень 
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авторитету органів державної влади (правоохоронної системи держави). Отже, 

зміни, внесені до розділу XV Особливої частини КК України, породили певні 

дискусії з приводу доцільності розширення аналізованого родового об’єкта. Таке 

розширення відбулося винятково за рахунок виокремлення особливого 

потерпілого – професійного журналіста [234, с. 47]. В. В. Шаблистий слушно 

зазначив, що з переліку (авторитет органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та об’єднань громадян), який складає родовий об’єкт, зрозуміло, що 

до цієї групи однорідних суспільних відносин не належать журналісти [432, c. 82]. 

На наш погляд, враховуючи принцип структурності, в основі розділу 

Особливої частини КК України має закладатися розуміння родового об’єкта, а 

не потерпілий (журналіст) як елемент юридичного складу злочину. 

Для того, щоб визначити, які саме суспільні відносини є родовим 

об’єктом злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України, треба проаналізувати 

групи суспільних відносин, на які посягають злочини, передбачені розділами V 

та ХV Особливої частини КК України. Доцільним у цьому зв’язку є вивчення 

питання про зміст і значення авторитету як складової родового об’єкта 

злочинів, передбачених розділом ХV Особливої частини КК України. 

У юридичній літературі існує плюралізм думок щодо цього поняття. 

Авторитет (лат. аuctoritas – влада, вплив) у широкому значенні розуміють як 

загальновизнаний вплив особи або організації в різноманітних сферах 

суспільного життя, заснований на знаннях, моральних якостях, досвіді, а у 

вузькому – одну із форм здійснення влади [34, с. 14]. У тлумачному словнику 

сучасної української мови вказано, що авторитет – це властивість класів та 

інших громадських груп, організацій здійснювати у різних сферах суспільного 

життя вплив на поведінку соціальної групи або іншої особистості шляхом 

неформального, ненасильницького впливу [58, с. 86]. Його також розуміють як 

загальновизнане значення, вплив, загальну повагу [361, с. 4]. В українській мові 

зазначений термін тлумачиться як: 1) вплив, загальновизнане значення, 

поважність (особи, організації, колективу, теорії і т. ін.); 2) про людину (особу), 

що користується повагою, впливом, заслуговує повного довір’я [347, с. 14]. 
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Таким чином, авторитет – категорія вельми умовна та відображає радше 

суб’єктивне ставлення значної (певної) кількості людей до того чи іншого 

суб’єкта, що є результатом схвального ставлення до його діяльності та особистих 

якостей, аніж стан, як більш-менш сталу характеристику, через яку можливо 

охарактеризувати суспільні відносини в єдності суб’єктів, предмету та змісту.  

На цій основі, а також враховуючи назву розділу ХV Особливої частини 

КК України, родовим об’єктом вказаних злочинів повинні визначатися не 

суспільні відносини у сфері охорони органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, а – у сфері 

охорони загальновизнаного значення, впливу, поважності діяльності таких органів. 

З дослівного розуміння назви розділу слідує, що таким об’єктом є не порядок 

здійснення відповідної діяльності, а саме авторитет перерахованих органів. 

Підтвердженням цього слугує позиція І. М. Залялової, що авторитет як тип 

суспільних відносин становить такий спосіб загальносуспільного влаштування, 

за якого визнаються символи держави і права носіїв влади регламентувати норми 

поведінки інших людей та забезпечувати їх виконання. Розглядаючи поняття 

«порядок управління» і «авторитет влади», вона переконує, що останнє поняття 

є ширшим за змістом та складається з багатьох ознак, серед яких і порядок 

управління, тобто нормальна діяльність органів управління і охоплює визнання 

права цих органів як носіїв влади регламентувати, регулювати норми поведінки 

людей, а також забезпечувати їх виконання [139, с. 23]. Відповідно об’єктом цієї 

групи злочинів є суспільні відносини, що забезпечують авторитет органів 

державної влади, місцевого самоврядування і об’єднань громадян, тобто суспільні 

відносини, які регулюють такий спосіб загальносуспільного влаштування, за 

якого визнаються символи держави і права носіїв влади регламентувати норми 

поведінки інших людей та забезпечувати їх виконання [139, с. 33].  

Спираючись на етимологічне розуміння терміна «авторитет», 

В. І. Осадчий стверджує, що це таке явище, котре складається (виникає) у 

діяльності державних органів чи громадських організацій, і розглядає його як 



97 
 

вторинне порівняно з порядком функціонування органів влади, підприємств, 

установ, організацій, громадської діяльності громадян [262, с. 47].  

Для більш ґрунтовного дослідження авторитету влади, слід звернутися і 

до європейського досвіду. Так, ЄСПЛ в своєму рішенні у справі «Санді Таймс» 

проти Об’єднаного Королівства від 26 квітня 1979 р. зазначає, що «авторитет 

судової влади виражає ідею про те, що суди – це органи, покликані 

підтверджувати юридичні права і обов’язки і вирішувати спори про них; 

широка публіка повинна сприймати їх у такій якості і з повагою і довірою 

ставитися до здатності суду виконувати дану функцію» [, с. 204]. ЄСПЛ 

неодноразово (в справі «Агрокомплекс проти України») підкреслював, що 

повага держави до авторитету судів є невід’ємною передумовою публічної 

довіри судам, а в більш широкому значенні – нормам права. Самих лише 

конституційних гарантій незалежного і безстороннього суду недостатньо. Ці 

гарантії мають ефективно поєднуватися з повсякденними адміністративними 

повноваженнями та його практикою [327]. Авторитет судової влади потрібно 

розуміти як визнання за судовою владою видатних досягнень, здібностей, 

особливого становища та статусу в державі, так і значення її впливу на довіру 

осіб до неї, а суд виступає як представник судової влади та є зовнішнім 

втіленням і подальшою демонстрацією її авторитету. 

Поняття авторитет стосується й інших органів державної влади, 

місцевого самоврядування та об’єднань громадян, але ніяк не журналістів. 

Однак природа деяких злочинів, передбачених розділом ХV Особливої частини 

КК України, свідчить, що в дійсності посягання зазнають не тільки суспільні 

відносини щодо авторитету (загальновизнане значення, вплив поважність) 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань 

громадян, а й суспільні відносини щодо самого порядку здійснення функцій 

відповідними органами та об’єднаннями. Тобто злочинні посягання порушують 

не тільки суспільні відносини щодо впливу та поважності органу та осіб 

загалом, а й суспільні відносини щодо поряду здійснення самих функцій як 

органами, так і особами, які визнаються потерпілими від вчинення злочинів, 
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передбачених розділом ХV Особливої частини КК України (виключенням є 

злочини, передбачені ст. 338, 345-1, 347-1, 348-1 349-1 КК України).  

Визначаючи родовий об’єкт злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України 

проведемо паралель із розділом V Особливої частини КК України та 

проаналізуємо, яка ж саме група суспільних відносин (розділ Особливої частини 

КК України) щодо кримінально-правового захисту професійної діяльності 

журналістів охоплює їх повною мірою. Так, на думку С. Я. Лихової, під 

родовим об’єктом злочинів передбачених розділом V Особливої частини КК 

України, слід розуміти окремі конституційні правовідносини, зміст яких 

складають права людини та громадянина: цивільні (особисті), політичні, 

соціальні [212, с. 160]. З. А. Тростюк під ним розуміє виборчі, трудові та інші 

особисті права людини та громадянина [367, с. 65]. І. О. Зінченко стверджує, 

що родовим об’єктом цих злочинів виступають суспільні відносини, які 

забезпечують конституційні права і свободи людини та громадянина [141, с. 5].  

Зазначені підходи дозволяють всі конституційні права і свободи людини 

та громадянина як об’єкт кримінально-правової охорони поділити на такі 

основні групи: 1) виборчі; 2) трудові; 3) інші особисті права та свободи людини 

та громадянина. Однак визнаним на міжнародному рівні та підтвердженим 

Конституцією України, є поділ усіх прав і свобод людини на чотири основні 

види – громадянські (особисті, фізичні), політичні, соціально-економічні та 

культурні (духовні, гуманітарні). Пріоритетним видом прав і свобод людини та 

громадянина є громадянські (особисті). Ці права вважаються природними (їх має 

або повинна мати кожна людина незалежно від громадянства з часу народження 

чи від початку життя). За Конституцією України, до громадянських (особистих) 

прав і свобод належать такі права кожної людини: на життя (ст. 27), на повагу 

до гідності (ст. 28), на свободу та особисту недоторканність (ст. 29) та ін. [163]. 

Але водночас вони не охоплюють весь спектр прав і свобод людини, а тому не 

можуть бути загальними, які уособлювали б всі права й свободи щодо яких 

здійснюється кримінально-правова охорона в цьому розділі.  
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Більшість фахівців з конституційного права виокремлює п’ять основних 

груп конституційних прав та свобод людини і громадянина: 1) особисті (цивільні); 

2) політичні; 3) економічні; 4) соціальні; 5) культурні [203, с. 59]. Конституційні 

права та свободи визначають як невідчужувані права та свободи, котрі індивід 

отримує від народження, а також як певні можливості людини, які необхідні 

для її існування та розвитку в конкретних історичних умовах та які об’єктивно 

визначаються досягненням певного рівня розвитку людства (економічним, 

духовним, соціальним) та є загальними і рівними для всіх людей [88, с. 224]. 

Отже, виборчі, трудові права, інші особисті права та свободи людини та 

громадянина, з приводу охорони об’єктів інтелектуальної власності, та свободи 

совісті утворюють зміст конституційних прав і свобод людини та громадянина. 

Останні існують об’єктивно і незалежно від особи, яка є їх носієм та захищаються 

державою незалежно від волевиявлення такої особи. Конституційні права та 

свободи людини і громадянина реалізовуються за наявністю таких чинників від: 

1) можливості людини (діяти певним чином або утриматися від цього); 

2) потреб, які сформувалися у людини; 3) можливостей суспільства, оскільки від 

рівня його розвитку, передусім економічного, залежить, чи зможе воно 

забезпечити належне здійснення гарантованих законодавством прав та свобод 

людини та громадянина тощо. Охорона цих прав та свобод утворюють зміст 

родового об’єкта, передбаченого розділом V Особливої частини КК України.  

Слід зауважити, що кримінальна відповідальність за посягання на певні 

особисті права людини (право на життя, на повагу до гідності, на свободу та 

особисту недоторканність та деякі інші особисті права людини та громадянина) 

передбачена в різних розділах КК України. Відтак, терміном «інші особисті 

права і свободи» охоплюється лише частина згаданих вище прав (ст. 30, 31, 32, 

34 Конституції України), порушення яких тягне за собою заходи кримінально-

правового впливу, передбачені у V розділі Особливої частини КК України. 

Водночас, ця категорія не може уособлювати всі права і свободи людини та 

громадянина, відповідальність за посягання на які встановлена в цьому розділі 

КК України і які не є виборчими або трудовими. Таким чином, не підпадають 
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під визначення трудових, виборчих або інших особистих прав і свобод людини 

такі права, як право на освіту, право на медичну допомогу, право на результати 

своєї інтелектуальної, творчої діяльності та інші, які є соціально-економічними 

або культурними правами і свободами. Отже, назва розділу V Особливої частини 

КК України є значно вужчою від змісту норм, які у ньому розміщені. На практиці 

за такої ситуації значно ускладнюється пошук відповідної кримінально-правової 

норми, яка знаходиться у цьому розділі, оскільки назва розділу не виконує 

інформативної функції. Такої ж думки притримуються й інші науковці [367, с. 103]. 

На підставі вищенаведеного, можна зробити висновок, що у розділі V 

Особливої частини КК України фактично розміщені норми, якими передбачається 

відповідальність за посягання на «решту» особистих благ, конституційних прав 

і свобод людини і громадянина, крім тих, посягання на які виокремлено в інших 

розділах Особливої частини КК України, а це створює певні труднощі при 

визначенні їх родового об’єкта. Тому всі конституційні права і свободи людини 

та громадянина (виборчі, трудові, інші особисті права і свободи людини та 

громадянина) як об’єкт кримінально-правової охорони більшою мірою 

охоплюється нормами, які містяться в розділі V Особливої частини КК України. 

Повертаючись до визначення родового об’єкта злочинів, передбачених 

ст. 345-1 КК України, слід зазначити, що журналіст є незалежною особою, хоча 

він своєю незаангажованою діяльністю і може нанести суттєву шкоду авторитету 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, 

розкрити якусь інформацію, що принесе значну шкоду, але тоді він буде 

суб’єктом злочину, а не потерпілим. Крім того, авторитет органів на нього ніяк 

не поширюється, більше того, родовий об’єкт розділу ХV Особливої частини 

КК України не охоплює діяльність журналістів, оскільки останній діє від власного 

імені або від іменні ЗМІ, або від імені творчої чи професійної спілки (про що 

зазначається у примітці до ст. 345-1 КК України). Проте у назві розділу 

зазначається «та злочини проти журналістів», тобто мається на увазі не проти їх 

діяльності (родовий об’єкт не охоплює діяльність), а проти їх інтересів. Хоча, 

якщо навіть і захищати інтереси журналістів окремим розділом, то відповідно 
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родовим об’єктом слід визнавати суспільні відносини щодо забезпечення права на 

свободу слова, а відповідно безпосереднім об’єктом – життя, здоров’я, власність 

(що йде в розріз системи побудови Особливої частини КК України) [447, с. 23–28]. 

Виникає запитання: як же захищати свободу слова простих пересічних громадян? 

Здійснивши аналіз родового об’єкта розділів V та ХV Особливої частини 

КК України доходимо висновку, що родовим об’єктом злочинів, передбачених 

ст. 345-1 КК України, є суспільні відносини, що забезпечують громадянські 

(особисті), політичні, соціальні, економічні та культурні права та свободи людини 

і громадянина. На відміну від діяльності органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та об’єднань громадян, журналістська діяльність не 

включає в себе здійснення організаційно-розпорядчих або адміністративно-

господарських функцій, метою яких є захист осіб, коли суб’єкт вчиняє злочин, з 

метою вплинути на відносини управління. Тому злочини щодо журналіста не 

співпадають за сутністю суспільних відносин з іншими злочинами, розміщеними 

у розділі ХV Особливої частини КК України. Так в спеціальних кримінально-

правових нормах про відповідальність за посягання на професійну діяльність 

журналістів (погроза або насильство щодо журналіста (ст. 345-1), умисне 

знищення або пошкодження майна журналіста (ст. 347-1), посягання на життя 

журналіста (ст. 348-1), захоплення журналіста як заручника (ст. 349-1)) в першу 

чергу порушуються конституційні права людини та громадянина. Ця норма не 

відповідає родовому об’єкту розділу ХV Особливої частини КК України. Тому 

доцільно розмістити норми про злочини проти журналістів, їх прав та свобод, у 

V розділ Особливої частини КК України. 

Підтвердженням цього слугують, по-перше, компаративістське дослідження, 

на основі якого зроблено висновок, що досить подібними є розміщення норм 

щодо захисту журналістів у системі кримінального законодавства зарубіжних 

країн – у главах (розділах) особливих частин КК України, що передбачають 

відповідальність за злочини проти конституційних прав і свобод людини та 

громадянина, хоча сам зміст норм має суттєві відмінності. Тому родовим 

об’єктом погрози або насильства щодо журналіста за аналогією слід було б 
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визнавати суспільні відносини у сфері виборчих, трудових та інших особистих 

прав і свобод людини та громадянина. По-друге, журналіст є незалежною особою, 

у своїй діяльністі і може нанести суттєву шкоду авторитету органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та ін. По-третє, 

враховуючи принцип структурності, в основі розділу Особливої частини 

КК України має закладатися розуміння родового об’єкта, а не потерпілого 

(журналіста) як елемента юридичного складу злочину. По-четверте, проведене 

анкетування 94,5 % (397) опитаних респондентів обумовлює необхідність 

внесення змін до КК України щодо розміщення ст. 345-1 КК України в розділі 

V Особливої частини «Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих 

прав і свобод людини і громадянина», шляхом доповнення закону про 

кримінальну відповідальність ст. 171-1 КК України [447, с. 23–28]. 

Продовжуючи аналіз ознак об’єктів злочинів, передбачених  

ст. 345-1 КК України, проаналізуємо видовий об’єкт, під яким розуміємо вужчу 

за змістом групу суспільних відносин у межах родового об’єкта (які охороняються 

КК України), яка об’єднує в особі найбільш подібні (однорідні) суспільні відносин, 

які можуть зазнавати посягання у випадку вчинення злочинів певного виду. 

Щодо видового об’єкта, слушною є позиція Є. А. Фролова, що в рамках 

родового об’єкта можна розрізняти більш вузькі групи відносин, що 

відображають деякі тісні взаємопов’язані інтереси одного й того ж об’єкта [419, 

с. 203–204]. Видовий об’єкт – це сукупність суспільних відносин та інших благ, 

що охороняються кримінальним законом, охоплюються родовим об’єктом і 

відображають найбільш близькі суспільні відносини (види). Видовий об’єкт є 

частиною родового, а суспільні відносини, що становлять його зміст, об’єднуються 

за найбільшим ступенем взаємозв’язку та мають практичне значення (може бути 

використане під час побудови системи тої чи іншої групи злочинів) [359, с. 88]. 

Такої ж думки дотримується Є. В. Фесенко, який зазначає, що хоча в КК України 

розділи не поділяються на глави, однак є підстави вирізняти в кримінальному 

праві видові об’єкти. Видовим об’єктом злочину, на його переконання, є 

цінності, на які посягає група злочинів і які становлять частину цінностей, 



103 
 

визнаних законодавцем як родовий об’єкт злочинів, передбачених відповідним 

розділом Особливої частини КК України [412, с. 82]. Із наведеними позиціями, 

в частині співвідношення родового та видового об’єктів, а також значення 

останнього слід погодитись, оскільки вони наголошують на концептуальному 

значенні видового об’єкта для теорії та практики кримінального права. 

Встановлення змісту видового об’єкта злочинів дає можливість більш 

точно визначити спрямованість злочинного посягання на відповідні суспільні 

відносини та його сутність. Деякі вчені пропонують закладати його в основу 

побудови системи Особливої частини КК України. Так, М. І. Хавронюк стверджує, 

що позитивним є досвід законодавців країн континентальної Європи, який 

передбачає формування Особливої частини не тільки з урахуванням родового, а 

й з урахуванням видового об’єкта, тому було б доцільним усередині розділів 

Особливої частини КК України виділяти підрозділи – залежно від видового 

об’єкта [422, с. 348]. Дійсно, ця пропозиція є цікавою та слушною для 

вдосконалення структури КК України. Це в перспективі надасть можливість 

більш конкретно визначати коло суспільних відносин, які зазнали злочинного 

посягання та зменшить кількість помилок при кваліфікації у зв’язку з полегшенням 

встановлення точної кримінально-правової норми, яка підлягає застосуванню. 

Це питання набуває важливого значення у випадках, коли розділ 

Особливої частини КК України передбачає відповідальність за досить широке 

коло злочинів, які посягають на декілька видів суспільних відносин. Наприклад, 

розділи Особливої частини КК України: V «Злочини проти виборчих, трудових 

та інших особистих прав і свобод людини і громадянина»; VII «Злочини у сфері 

господарської діяльності»; ХІІІ «Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти 

здоров’я населення»; XVII «Злочини у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг». Схожа ситуація є і у 

контексті досліджуваних нами розділів V та ХV Особливої частини КК України. 

Обумовлено це, в першу чергу, широким спектром злочинних посягань, за які 

передбачена відповідальність в цих розділах, а по-друге, спрямованістю таких 
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посягань на різні групи (види) суспільних відносин. Під час визначення видового 

об’єкта злочинів, передбачених розділом ХV Особливої частини КК України, їх 

можна умовно поділити на три групи суспільних відносин щодо забезпечення 

авторитету: 1) всієї державної влади загалом (ст. 338 КК України); 2) тільки 

окремих органів державної влади чи місцевого самоврядування (ст. 351,  

ст. 351-1 КК України); 3) публічного інформування (ст. 345-1, ст. 347-1, ст. 348-1). 

Більшість авторів при класифікації злочинів розділу ХV Особливої частини 

КК України виділють такі видові об’єкти суспільні відносини, що забезпечують: 

авторитет державної влади і суспільного устрою; нормальну діяльність органів 

влади, управління, громадських організацій, службових осіб і представників 

громадськості; справжність і збереження документів, штампів, печаток; суспільні 

відносини, що забезпечують дотримання міжнародних конвенцій, учасниками 

яких є Україна [374]. А. В. Бойко видовим об’єктом цього розділу вважає 

службову діяльність працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та об’єднань громадян, особисту та майнову безпеку цих осіб та 

їх близьких родичів, авторитет зазначених органів і працівників [25, с. 9]. 

О. О. Кашкаров за видовим (груповим) об’єктом злочини, передбачені 

розділом ХV Особливої частини КК України, поділив на сім груп: 1) що посягають 

на порядок використання державних символів; 2) що посягають на законний 

порядок діяльності державних, громадських організацій, конституційні та інші 

права фізичних і юридичних осіб; 3) що посягають на авторитет правоохоронних 

органів, членів громадських формувань з охорони громадського порядку й 

державного кордону та військовослужбовців; 4) проти авторитету та нормальної 

діяльності державних і громадських діячів, а також народних депутатів України 

та депутатів місцевих рад, комітетів ВР України та тимчасових слідчих комісій 

ВР України; 5) проти авторитету службової особи чи громадянина, який 

виконує громадський обов’язок; 6) проти авторитету державних органів у сфері 

контролю та регулювання офіційного документообігу; 7) проти авторитету 

органів державної влади у сфері інформаційної безпеки [153].  
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О. А. Чуваков – класифікував на такі види, що посягають на: 1)  авторитет 

державної влади і громадського ладу (ст. 338, 341, 354 КК України); 2) нормальну 

діяльність органів влади, управління, громадських організацій, службових осіб і 

представників громадськості (ст. 340, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 

351, 352, 353 КК України); 3) порядок зберігання й охорони документів, штампів, 

печаток (ст. 357, 358 КК України); 4) порядок забезпечення дотримання певних 

правил (ст. 355, 356, 359, 360 КК України); 5) порядок дотримання міжнародних 

конвенцій, учасником яких є Україна (ст. 339 КК України) [68, с. 98; 11, с. 321]. 

На наш погляд, злочини розділу XV Особливої частини КК України, 

умовно можна поділити на такі групи: проти органів державної влади, проти 

органів місцевого самоврядування та проти об’єднань громадян.  

Видовими об’єктами злочинів розділу V Особливої частини КК України є: 

а) виборчі права громадян; б) трудові права громадян; в) інші особисті права та 

свободи людини та громадянина; г) свобода совісті; д) відносини з приводу 

охорони об’єктів інтелектуальної власності – повністю охоплюються визначенням 

«суспільні відносини, які забезпечують захист та реалізацію конституційних прав 

та свобод людини та громадянина» [88, с. 225]. 

Злочини проти журналістів можна віднести до злочинів проти трудових 

прав та інших особистих прав та свобод людини та громадянина, оскільки 

погроза вбивством, насильством щодо журналіста, його близьких родичів чи 

членів сім’ї у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної 

діяльності посягає саме на ці права. Тому видовим об’єктом досліджуваних 

злочинів є суспільні відносини, що забезпечують безпеку законній професійній 

діяльності журналістів. В основу такої позиції закладається спрямованість 

діянь, передбачених ст. 345-1 КК України, а також проведене нами анкетування, 

де 86 % (361) опитаних респондентів відповіли, що є необхідним визнавати 

видовим об’єктом досліджуваних злочинів зазначені суспільні відносини. Тому 

на основі вищевикладеного можна стверджувати, що злочини проти журналістів 

за видовим об’єктом належать до розділу V Особливої частини КК України.  
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Наступним, у класифікації об’єктів «по вертикалі» є безпосередній об’єкт 

злочину. Встановлення безпосереднього об’єкта злочину має важливе значення 

для з’ясування характеру і ступеня суспільної небезпечності вчиненого діяння, 

правильної його кваліфікації, дає можливість чітко розмежувати суміжні 

злочини. Природу злочину найповніше відбивають ті конкретні суспільні 

відносини, які виступають безпосереднім об’єктом. 

Багато вчених акцентують увагу на тому, що сутність безпосереднього 

об’єкта нерідко пов’язується із вказівкою на конкретне злочинне 

посягання [373, с. 115; 167, с. 58; 187, с. 94]. Стаття 345-1 КК України 

передбачає кримінальну відповідальність за погрозу або насильство щодо 

журналіста. Під кримінально-правову охорону поставлені суспільні відносини, 

що виникають у зв’язку та з приводу діяльності журналіста.  

На думку, С. Я. Лихової, враховуючи розміщення зазначених норм, 

безпосередніми об’єктами в кожній зі запропонованих статей треба вважати 

життя, здоров’я, власність та ін. [210]. Вчена також наголошує на абсурдності 

розміщення норм, що забезпечують кримінально-правову охорону законної 

професійної діяльності у розділі ХV КК України. О. К. Марін зазначає, що 

злочинами, основним безпосереднім об’єктом яких є законна професійна 

діяльність журналістів, є посягання, передбачені ст. 171, 345-1, 347-1, 348-1, 

349-1 КК України [220, с. 200]. Безпосереднім об’єктом «злочинів проти 

журналістів» слід визнавати не законну професійну діяльність журналістів, а 

загалом суспільні відносини щодо забезпечення законної професійної 

діяльності журналістів. Тому безпосереднім об’єктом злочинів, передбачених 

ст. 345-1 КК України є встановлений порядок здійснення журналістом законної 

професійної діяльності, який охороняє конституційне право громадян на свободу 

думки і слова (вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати 

інформацію, необхідну їм для реалізації особистих прав та свобод).  

Слід згадати і про класифікацію об’єктів злочину «по горизонталі», що 

передбачає виділення на рівні безпосереднього об’єкта злочину основного та 

додаткового. У свою чергу, останній поділяється на додатковий обов’язковий 
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(зазнає посягання у будь-якому випадку вчинення цього злочину) та 

додатковий факультативний (може зазнавати або не зазнавати посягання у 

випадку вчинення цього злочину) [187, с. 95; 167, с. 58; 186, с. 112–113]. До того 

ж основний безпосередній об’єкт завжди визначається з урахуванням родового 

та видового об’єкта і є їх частиною. Натомість додатковий безпосередній об’єкт 

може стосуватися абсолютно іншої групи суспільних відносин, які разом із 

основним об’єктом зазнають або можуть зазнавати посягання. 

Додатковий безпосередній об’єкт – це лише ті суспільні відносини, яким 

разом із основним об’єктом завдається або виникає загроза заподіяння шкоди, 

але які не складають сутність цього злочину. Таким об’єктом можуть бути 

лише відносини, поставлені законодавцем під охорону закону, тобто відносини, 

визначені як такий об’єкт самим законодавцем. Додатковий безпосередній 

об’єкт може бути двох видів: обов’язковий (необхідний) і необов’язковий 

(факультативний). Додатковий обов’язковий об’єкт – це такий, що в 

зазначеному складі злочину «страждає» завжди, у будь-якому випадку 

вчинення певного злочину. Цьому об’єкту, як і основному, завжди заподіюється 

шкода внаслідок вчинення злочину. Додатковий факультативний об’єкт – це 

такий, який у випадку скоєння певного злочину може існувати поряд з 

основним чи може бути відсутнім. Якщо внаслідок певного злочинного 

посягання завдано шкоди також факультативному об’єкту, за всіх інших рівних 

умов, не є свідченням більшої суспільної небезпечності скоєного діяння і 

повинне враховуватися під час визначення міри покарання винному [188, с. 101]. 

Таким чином, основним безпосереднім об’єктом погрози або насильства 

щодо журналіста є суспільні відносини, які нерозривно пов’язані із 

суспільними відносинами, що є родовим та видовим об’єктом цього злочину і є 

частиною останніх. Зазначенні суспільні відносини повинні також визначатися 

через призму забезпечення безпеки законної професійної діяльності журналіста.  

Щодо додаткового безпосереднього об’єкта злочину, то, на нашу думку, 

погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо 

журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї у зв’язку із здійсненням цим 
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журналістом законної професійної діяльності спричинює порушення суспільних 

відносин щодо психічної недоторканності журналістів або їх близьких родичів. 

Кваліфікований і особливо кваліфікований склади досліджуваного злочину 

передбачають умисне заподіяння журналісту, його близьким родичам чи 

членам сім’ї побоїв, легких, середньої тяжкості або тяжких тілесних ушкоджень 

у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності. При 

цьому погроза або насильство щодо порушення згаданих суспільних відносин є 

обов’язковими для злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України. Тому 

додатковим безпосереднім об’єктом злочину буде виступати здоров’я 

журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї, їх психічна недоторканність. 

Кожна погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням 

майна щодо журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї, а також умисне 

заподіяння журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї побоїв, легких, 

середньої тяжкості або тяжких тілесних ушкоджень у зв’язку із здійсненням 

цим журналістом законної професійної діяльності, призводить не тільки до 

порушення суспільних відносин щодо порядку здійснення журналістом законної 

професійної діяльності, який охороняє конституційне право громадян на 

свободу думки і слова (вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати 

інформацію, необхідну їм для реалізації особистих прав та свобод), а й щодо 

психічної недоторканності журналістів чи їх близьких родичів, а також їх здоров’я. 

Остання група суспільних відносин повинна визнаватися додатковим 

обов’язковим (необхідним) об’єктом злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України. 

Отже, додатковим обов’язковим об’єктом цих злочинів виступає здоров’я 

журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї, їх психічна недоторканність. 

Його додатковим факультативним об’єктом може бути встановлений порядок 

виконання службовими особами своїх повноважень, а у випадку заподіяння 

журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї смерті через необережність – 

життя цих осіб. 

Установивши безпосередній об’єкт погрози або насильства щодо 

журналіста, необхідно з’ясувати механізм спричинення шкоди цьому об’єкту.  
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Як відомо, порушити, змінити суспільні відносини можна шляхом впливу 

на що-небудь або на кого-небудь безпосередньо чи опосередковано шляхом 

розірвання соціального зв’язку. Більшість злочинів вчиняється шляхом впливу 

суб’єкта на конкретний матеріальний об’єкт. Розглянемо структуру суспільних 

відносин злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України, звернувши увагу як на 

структуру основного, так і додаткового безпосереднього об’єкта злочину. 

У теорії кримінального права достатньою мірою обґрунтовано 

положення, згідно з яким пізнання сутності об’єкта злочину і «механізму» 

злочинного посягання на нього повинно відбуватися через структуру 

суспільних відносин, через систему зв’язків між різними елементами його 

складових частин [94; 359]. До структури суспільних відносин як вітчизняні, 

так і зарубіжні вчені відносять: 1) учасників; 2) предмет; 3) соціальний 

зв’язок (зміст) [46, с. 134; 66, с. 116–119; 167, с. 37; 359, с. 56; 419, с. 215]. 

Суспільні відносини рівною мірою можуть складатися між учасниками 

суспільних відносин різного порядку, зокрема між фізичними або юридичними 

особами, їх об’єднаннями, державою, територіальною громадою, органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування або будь-якими іншими 

соціальними утвореннями, які вступають у відносини (взаємодію) між собою 

або з іншими соціальними утвореннями чи особами. Соціальний зв’язок визначає 

характер та роль учасників суспільних відносин. Характер та статус учасника 

(учасників) суспільних відносин може тільки визначати їх окрему специфіку, утім 

загалом не впливає на природу таких відносин та визнання їх суспільними, так 

само як не впливає на правове забезпечення охорони таких суспільних відносин. 

Мінімальна кількість таких учасників повинна бути не менше двох [103, с. 122], 

оскільки за наявності тільки одного учасника як взаємодія, так і самі суспільні 

відносини є неможливими, а максимальне – може бути необмеженим. 

Щодо основного безпосереднього об’єкта погрози або насильства щодо 

журналіста, то учасниками цих суспільних відносин, повинні виступати: 

1) фізичні та юридичні особи, їх об’єднання, суспільство та ін.; 2) журналіст. 
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Визначення такого кола учасників суспільних відносин ґрунтується, по-

перше, на положеннях диспозицій ч. 1–4 ст. 345-1 КК України, а по-друге, на 

уявленні про встановлений порядок здійснення законної професійної діяльності 

журналістів. На цій підставі до кола учасників, розглядуваних суспільних 

відносин, належать: фізичні та юридичні особи, їх об’єднання, суспільство та 

журналіст (безпосередньо згадані у тексті самої кримінально-правової норми). 

Що ж стосується віднесення службової особи до кола учасників цих 

відносин, коли погроза або насильство щодо журналіста може вчинятися 

зазначеною категорією осіб, для цього бажано внести зміни до досліджуваної 

норми, про що йтиметься далі в підрозділі 3.1.  

Існуючий підхід щодо забезпечення кримінально-правової охорони 

встановленого порядку здійснення законної професійної діяльності журналістів, 

видається штучно звуженим і виділення нами саме такого спектру учасників 

суспільних відносин також є штучно звуженим, це звуження відбувається саме на 

підставі формального розуміння положень диспозицій ч. 1–4 ст. 345-1 КК України. 

Наступним елементом суспільних відносин є їх предмет – блага, цінності 

з приводу яких і виникають суспільні відносини. Предмет злочинного впливу – 

це той елемент суспільних відносин, що охороняються законом про 

кримінальну відповідальність, який піддається безпосередньому злочинному 

впливу і якому, завдається шкода [188, с. 97].  

У випадку погрози або насильства щодо журналіста злочинне змінення 

суспільних відносин відбувається, насамперед, шляхом злочинного впливу на 

журналіста як суб’єкта цих відносин, в результаті чого він або в цілому 

позбавлений можливості визначеної поведінки, тобто не може якісно 

виконувати свої обов’язки, що призводить до неможливості реалізації відповідних 

суспільних інтересів – таким чином соціальний зв’язок між учасниками 

суспільних відносин порушується. У результаті злочинного впливу на 

журналіста суспільні відносини змінюються подальшими діями самого суб’єкта 

відносин, тобто журналіста (діяльність, яку він виконує, стає неправомірною, 

незаконною, антисоціальною або припиняється). У межах аналізованої групи 
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суспільних відносин таким предметом виступає законна професійна діяльність 

журналістів. Саме з приводу забезпечення кримінально-правової охорони 

встановленого порядку здійснення законної професійної діяльності журналістів 

і виникають суспільні відносин (взаємодія) між учасниками. 

Третім елементом суспільних відносин є взаємодія, яка уособлює собою 

соціальний зв’язок. У контексті суспільних відносин щодо забезпечення 

кримінально-правової охорони встановленого порядку здійснення законної 

професійної діяльності журналістів, то соціальний зв’язок (зміст) таких 

відносин полягає у своєрідному двосторонньому процесі взаємодії журналіста з 

іншими учасниками суспільних відносин. З одного боку журналіст, який 

здійснює законну професійну діяльність, з другого боку – інші учасники 

суспільних відносин зобов’язані не порушувати встановленого порядку 

здійснення законної професійної діяльності журналістів. У цьому, власне, і 

простежується двосторонність соціального зв’язку учасників суспільних 

відносин, тобто зв’язку, коли дві сторони учасників одночасно реалізовують 

своє відношення до предмета суспільних відносин. 

Розглянувши структуру суспільних відносин, які виступають основним 

безпосереднім об’єктом злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України, можна 

визначити, що такими суспільними відносинами є відносини, що виникають 

між журналістом, з одного боку, та іншими учасниками суспільних відносин, з 

другого боку, щодо забезпечення кримінально-правової охорони встановленого 

порядку здійснення законної професійної діяльності журналістів. 

До структурних елементів суспільних відносин безпосереднього об’єкта 

злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України, належать такі: 1) учасники 

відносин (журналіст, його близькі родичі чи члени сім’ї та будь-яка фізична, 

юридична особа, суспільство, держава, що вступають у суспільні відносини з 

журналістом, його близькими родичами чи членами сім’ї, з приводу діяльності, 

яку він виконує); 2) предмет відносин (забезпечення кримінально-правової 

охорони встановленого порядку здійснення журналістом законної професійної 

діяльності, захист його прав та свобод, а також прав і свобод його близьких 
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родичів чи членів сім’ї); 3) соціальний зв’язок (зміст відносин, який полягає в 

непорушені (безпосередньо та опосередковано) їх учасниками встановленого 

порядку здійснення журналістом законної професійної діяльності). Обґрунтовано 

пропозицію щодо належності службової особи до кола учасників цих відносин. 

Щодо визначення структури суспільних відносин, які виступають 

додатковим обов’язковим об’єктом, то вона є досить подібною до структури 

суспільних відносин, що є основним безпосереднім об’єктом цього злочину. 

Відмінним при цьому залишається тільки предмет таких суспільних відносин, 

яким є психічна недоторканність журналістів або їх близьких родичів чи членів 

сім’ї, а також їх здоров’я. Певним чином відмінним є і соціальний зв’язок 

(зміст) суспільних відносин, які є додатковим обов’язковим об’єктом 

досліджуваного злочину. Коло учасників таких суспільних відносин 

залишається незмінним. 

Таким чином, структура суспільних відносин, які є додатковим 

обов’язковим та факультативним об’єктом складу злочину, передбаченого 

ст. 351 КК України, має наступний вигляд: 1) учасниками суспільних відносин є: 

а) фізична, юридична особа, суспільство, держава; б) журналіст; 2) предметом 

суспільних відносин є забезпечення кримінально-правової охорони психічної 

недоторканності журналістів або їх близьких родичів чи членів сім’ї, а також їх 

здоров’я; 3) соціальний зв’язок (зміст) суспільних відносин уособлюється 

двостороннім процесом взаємодії двох груп учасників – наявністю з одного 

боку, журналіста, який здійснює законну професійну діяльність; з другого боку – 

інших учасників суспільних відносин, які зобов’язані не порушувати 

встановленого порядку здійснення законної професійної діяльності журналістів. 

Механізм самого порушення суспільних відносин (механізм посягання на 

об’єкт злочину), враховуючи структуру суспільних відносин, які виступають 

додатковим обов’язковим та факультативним об’єктом злочину, а також 

враховуючи сутність самого злочинного посягання, характеризується тим, що 

порушення зазнає сам предмет суспільних відносин (встановлений порядок 

здійснення законної професійної діяльності журналістів чи психічна 
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недоторканність журналістів або їх близьких родичів, а також їх здоров’я). 

Зміст механізму такого порушення полягає у зміні соціального зв’язку, тобто у 

зміні взаємодії учасників, а конкретно – у порушенні іншими учасниками 

суспільних відносин встановленого порядку здійснення законної професійної 

діяльності журналістів або психічної недоторканності журналістів або їх 

близьких родичів чи членів сім’ї, а також їх здоров’я. 

Для визначення юридичної природи досліджуваного злочину важливе 

значення має правильне теоретичне визначення предмета злочинів, передбачених 

ст. 345-1 КК України. Предмет злочину – це будь-які речі матеріального світу, з 

певними властивостями яких закон про кримінальну відповідальність пов’язує 

наявність конкретного складу злочину [188, с. 93]. С. Ф. Кравцов вважав, що 

предметом злочину, окрім речей та майна, можуть бути також природні блага та 

інші матеріальні утворення об’єктивного світу, на які безпосередньо впливає винна 

особа, вчиняючи злочин [174, с. 8]. У злочинах, передбачених ст. 345-1 КК 

України, предмет злочину відсутній. Таким чином, погроза або насильство 

щодо журналіста – це безпредметні злочини. У цьому випадку злочинний вплив 

здійснюється не на щось матеріальне, а шляхом розірвання соціального зв’язку, 

тобто шляхом зміни соціально значущої поведінки суб’єктів відносин. Шкода 

об’єктові аналізованих злочинів спричиняється шляхом впливу на останнього, 

який в свою чергу і виступає потерпілим цього злочину. 

А. М. Красиков та Б. В. Сидоров вважають, що потерпілим є фізична 

особа, чиї охоронювані кримінальним законом блага (в інших частинах роботи –

права, інтереси) були порушені або поставлені під загрозу порушення [175, 

с. 51, 56; 343, с. 16, 67]. Дещо іншої позиції притримується П. С. Яні, яка вважає, 

що потерпілим є фізична особа, на чиї блага – життя, здоров’я, честь і гідність, 

політичні, трудові, майнові та інші права та свободи було спрямоване злочинне 

посягання [445, с. 40]. І. А. Фаргієв зазначає, що потерпілим є як фізична, так і 

нефізична особа, яка є суб’єктом відносин, охоронюваних кримінальним 

законом, якій заподіяна фізична, майнова, моральна, а також інша, передбачена 

КК, шкода, що складає злочинні наслідки діяння, вчиненого винним [408]. 



114 
 

Цікавою є позиція В. С. Мінської та Г. І. Чечель, що потерпілий – це 

фізична або юридична особа, якій злочином безпосередньо заподіяні моральна, 

фізична або майнова шкода або створена реальна небезпека її заподіяння [232]. 

Їх позицію сьогодні розвиває В. Є. Батюкова, яка розглядає потерпілого як 

фізичну або юридичну особу, чиї права й охоронювані законом інтереси 

порушені або поставлені під загрозу в результаті вчинення злочину [16]. 

Більш вдалим є визначення М. В. Сенаторова, що потерпілий від злочину – 

це соціальний суб’єкт (фізична чи юридична особа, держава, інше соціальне 

утворення або ж суспільство в цілому), благу, праву чи інтересу якого, що 

знаходиться під охороною кримінального закону, злочином заподіюється шкода 

або створюється загроза такої шкоди [339]. У сучасній доктрині кримінального 

права немає єдиного розуміння щодо визначення «потерпілого від злочину».  

Кримінально-процесуальним законодавством визначено поняття потерпілого 

у кримінальному провадженні, ним може бути фізична особа, якій кримінальним 

правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також 

юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди 

(ч. 1 ст. 55 КПК України) та його правовий статус [194]. Потерпілим від 

злочинів, передбачених ч. 1 ст. 345-1 КК України, може визнаватися не тільки 

журналіст, а і його близькі родичі чи члени сім’ї.  

Визначення «журналіст» та регулювання діяльності мас-медіа у різних 

галузях масової інформації передбачено в багатьох законодавчих актах, зокрема у 

законах України «Про державну підтримку ЗМІ та соціальний захист журналістів», 

«Про інформаційні агентства», «Про телебачення і радіомовлення»,«Про 

друковані ЗМІ (пресу) в Україні», «Про інформацію», «Про доступ до публічної 

інформації», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування в Україні ЗМІ» та ін [77, с. 91–95].  

У статті 1 Закону України «Про державну підтримку ЗМІ та соціальний 

захист журналістів» визначено, що журналіст – це творчий працівник, який 

професійно збирає, одержує, створює та займається підготовкою інформації для 

ЗМІ, виконує редакційно-посадові службові обов’язки в ЗМІ (в штаті, або на 
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позаштатних засадах) відповідно до професійних назв посад журналіста, які 

зазначаються в державному класифікаторі професій України [307, с. 302]. З 

основи аналізу цієї правової норми слідує, що деякі особи за правовим статусом 

також прирівнюються до журналістів. Ними можуть бути не тільки особи, які 

працюють на посаді журналіста на професійній основі та відповідно до трудового 

законодавств, а й особи, пов’язані з редакцією договорами підряду, доручення, 

авторськими договорами та ін. Зазначене визначення не пов’язує статусу 

журналіста з наявністю редакційного або службового посвідчення, чи іншого 

документа, виданого ЗМІ, його редакцією або професійною чи творчою спілкою 

журналістів. Отже журналістом вважається особа, яка фактично виконує роботу із 

збору, обробки і створення інформації для ЗМІ [77, с. 91–95; 81, с. 246–250]. 

Статус журналіста залежить від роду діяльності, а не від формальних 

ознак або наявності певних документів. Ця позиція повністю узгоджується із 

правовою позицією РЄ, де журналістом може бути будь-яка фізична або 

юридична особа, яка регулярно або професійно задіяна в зборі та публічному 

поширенні інформації через будь-які ЗМІ [318]. Суттєва відмінність полягає у 

відсутності важливої, на нашу думку, в національному законодавстві такої 

кваліфікуючої ознаки діяльності журналіста, як її «регулярність/системність». 

У Законі України «Про державну підтримку ЗМІ та соціальний захист 

журналістів» у визначенні «журналіст» здійснюється «прив’язка» до 

класифікатора, що в свою чергу створює проблему визначення його в контексті 

закону. У зв’язку з оновленням держкласифікатора професій, визначення 

поняття журналіста зазнало деяких змін, проте вони не були внесені до 

вищезазначеного закону. Варто відмітити, що в класифікаторі журналістську 

професію об’єднано з письменниками та редакторами, що свідчить про не 

зовсім коректне розуміння суті професії журналіста тими, хто створював і 

затверджував класифікатор [307]. У класифікаторі відсутній окремий поділ на 

журналістів, письменників і редакторів. Перелік починається з ведучого 

програми, потім іде: випусковий, драматург, журналіст, інокореспондент, 

коментатор, кореспондент, літературний співробітник, оглядач, письменник, 
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кілька різновидів редакторів, члени редакції й редколегії [307] – такий 

приблизний перелік робіт, які виконують журналісти, письменники й 

редактори. Як бачимо, фотографів та операторів у ньому немає, хоча вони 

також є представниками ЗМІ. В разі погрози або насильства щодо них виявиться, 

що такі працівники не належать до журналістів згідно з класифікатором.  

Подібні визначення містяться у ст. 21 Закону України «Про інформаційні 

агентства», де під журналістом інформаційного агентства розуміють творчого 

працівника, який збирає, одержує, створює та готує інформацію для 

інформаційного агентства і діє від його імені на підставі трудових чи інших 

договірних відносин з ним або за його уповноваженням [316], а також у ст. 1 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» [320]. Прив’язка статусу 

журналіста до наявності редакційного посвідчення передбачено в Законі України 

«Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні», в якому у ст. 25 визначено, що 

журналістом редакції друкованого ЗМІ є творчий працівник, який професійно 

збирає, одержує, створює і здійснює підготовку інформації для друкованого ЗМІ 

та діє на підставі трудових чи інших договірних відносин з його редакцією або 

виконує таку діяльність за її уповноваженням, що підтверджується редакційним 

посвідченням чи іншим документом, виданим йому редакцією цього 

друкованого ЗМІ. Професійна належність журналіста може підтверджуватися 

документом, виданим професійним об’єднанням журналістів [309]. 

Найбільш вдалим, на думку І. С. Заєць, є визначення, що подане у ст. 1 

законопроєкту України «Про захист професійної діяльності журналістів» 

відповідно до якого журналіст – творчий працівник, який на професійних 

засадах створює й опрацьовує твори (повідомлення, статті, програми, передачі, 

фотоілюстрації та ін.), з метою поширення їх через ЗМІ на невизначене коло 

осіб і діяльність якого є основним джерелом його доходів [134, с. 26]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 22 вказаного Закону України «Про інформацію», 

ЗМІ – це засоби, призначені для публічного поширення друкованої або 

аудіовізуальної інформації. Тільки після пред’явлення документа, що засвідчує 

його професійну належність, працівник ЗМІ має право збирати інформацію в 
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районах стихійного лиха, катастроф, у місцях аварій, масових безпорядків, 

воєнних дій, крім випадків, передбачених законом (ст. 25) [317]. 

Привертає увагу категорія журналістів, які можуть працювати в зоні 

збройного конфлікту та які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного 

права: військові кореспонденти; журналісти, які перебувають у небезпечних 

професійних відрядженнях у зонах збройних конфліктів та журналісти, відряджені 

до військових частин. Їх статус визначається І Додатковим протоколом до 

Женевських конвенцій від 12.08.1949 р., що стосується захисту жертв міжнародних 

збройних конфліктів від 8.06.1977 р. Також цим протоколом визначено 

документ, що посвідчує особу журналіста – посвідчення журналіста, видане 

владою держави, громадянином якої є журналіст, або держави, на території якої 

він постійно проживає або де знаходиться ЗМІ, до якого належить журналіст. 

Міжнародне гуманітарне право не виділяє осіб, які не пов’язані трудовими чи 

контрактними відносинами з редакціями ЗМІ і працюють як приватні особи [130]. 

Військовими кореспондентами, відповідно до ст. 4 А (4) «Конвенції про 

поводження з військовополоненими 1949 р.» є представники ЗМІ, які мають 

акредитацію в Збройних Силах України, супроводжують військові формування, 

але не є їх членами. Особливість правового статусу військових кореспондентів 

полягає саме в супроводженні ними військових формувань в офіційному статусі, 

про що свідчить акредитаційний документ, який видає Уряд держави і тим самим 

бере на себе обов’язок забезпечувати безпеку журналіста, поки той дотримується 

правил акредитації. Наявність документа про акредитацію передбачає обов’язок 

військового командування співпрацювати з журналістом в межах його професії.  

Проведений аналіз дозволяє виділити кілька ознак, які характеризують 

поняття «журналіст», а саме працівник: 1) чия діяльність має творчий характер; 

2) який професійно збирає, одержує, створює, готує інформацію для 

розповсюдження; 3) необов’язково штатний, він може бути позаштатним або 

взагалі діяти за іншим видом уповноваження; 4) який має статус журналіста або 

його належність до ЗМІ підтверджується редакційним чи іншим документом, 

виданим йому редакцією цього ЗМІ.  
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Відповідно до примітки ст. 345-1 КК України, під професійною 

діяльністю журналіста у цій статті та ст. 171, 347-1, 348-1 слід розуміти 

систематичну діяльність особи, пов’язану із збиранням, одержанням, 

створенням, поширенням, зберіганням або іншим використанням інформації з 

метою її поширення на невизначене коло осіб через друковані ЗМІ, 

телерадіоорганізації, інформаційні агентства та мережу Інтернет. Статус 

журналіста або його належність до ЗМІ підтверджується редакційним або 

службовим посвідченням чи іншим документом, виданим ЗМІ, його редакцією 

або професійною чи творчою спілкою журналістів. 

Становить інтерес те, що межі дії зазначеної примітки з визначення 

професійної діяльності журналіста не поширюється на ст. 349-1 КК України. 

Доцільним є примітку ст. 345-1 КК України доповнити ст. 349-1 КК України, та 

викласти в такій редакції «під професійною діяльністю журналіста у цій статті 

та статтях 171, 347-1, 348-1, 349-1 цього кодексу слід розуміти…». 

Уважаємо за необхідне внести зміни до КК України, доповнивши 

визначення примітки до ст. 345-1 КК України, після поняття «професійна 

діяльність журналіста» дати визначення «статус журналіста або його 

належність до ЗМІ підтверджується редакційним або службовим 

посвідченням чи іншим документом, виданим засобом масової інформації, його 

редакцією або професійною чи творчою спілкою журналістів». 

Журналістом слід уважати фізичну особу, яка професійно, систематично та 

законно здійснює діяльність, пов’язану зі збиранням, одержанням, створенням, 

підготовкою, поширенням, зберіганням або іншим використанням інформації 

на невизначене коло осіб через будь-які засоби масової інформації (підтримали 

97,4 % (409) респондентів). Зазначені підходи дозволять у такому разі, проблему 

розв’язати комплексно. 

В якості потерпілого у ст. 345-1 КК України визнаються також близькі 

родичі чи члени сім’ї. Для з’ясування хто такий «близький родич» порівняємо 

визначення, які наводяться в словниках. Так, родичами визначаються особи, які 

перебувають між собою у близькій спорідненості або свояцтві [57; 76, с. 87–90]. 
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У тлумачному словнику С. І. Ожегова «родич» визначається як людина, яка 

перебуває у спорідненості [257]. У свою чергу «спорідненість» – це зв’язок між 

людьми, який заснований на походженні однієї особи від іншої (пряма 

спорідненість) або різних осіб від спільного пращура, а також на шлюбних 

сімейних відносинах. До того ж, відношення між людьми, що виникає зі шлюбу 

одного з родичів (відносини одного з подружжя з кровними родичами іншого з 

подружжя, а також відносини між родичами подружжя), визначається як 

свояцтво, тобто ці особи є родичами [257]. 

Тлумачний словник В. І. Даля розрізняє спорідненість кровну (родову) за 

спільним родоначальником; свояцтво (сватання) по шлюбних союзах; духовну 

(хресну, кумівство) по сприйняттю від купелі; спорідненість по чоловічому та по 

жіночому коліні (по батькові або по матері); також спорідненість висхідну, 

низхідну і бічну, законну і незаконну (побічну) [110]. Під час визначення кола 

осіб, які входять до «близьких родичів», потрібно його розширити з урахуванням 

релігії як регулятора певних суспільних відносин. На перший погляд, поняття 

«близькі родичі» та «члени сім’ї» є тотожними, проте аналіз законодавства дає 

можливість стверджувати, що ці поняття мають суттєві відмінності. Досить 

часто у наукових джерелах не розглядаються детально вказані категорії, а лише 

наводиться вказівки на положення п. 1 ч. 1 ст. 3 КПК [76, с. 87–90; 195]. 

У Конституції України відсутня узагальнена норма-дефініція поняття 

«члени сім’ї» та «близькі родичі». Однак самі терміни «сім’я», «члени сім’ї», 

«близькі родичі», «сімейне життя» та ін. без визначення змісту вживаються 

неодноразово. Важливе значення для розуміння терміна «член сім’ї» мають 

конституційні положення про ґрунтування шлюбу на вільній згоді жінки і 

чоловіка, про рівні права й обов’язки кожного з подружжя у шлюбі та сім’ї 

(ст. 51), про рівність дітей у правах незалежно від походження, а також від того, 

народжені вони у шлюбі чи поза шлюбом (ст. 52) та інші конституційні норми і 

принципи. На відміну від попереднього, термін «близькі родичі» вживається 

лише в ст. 63 Конституції України, якою визначено, що особа не несе 

відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів 
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сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом [163] Як бачимо, у 

Конституції України ці поняття розмежовуються сполучником «чи», що 

свідчить про неможливість їх поєднання в законодавчих актах одним терміном. 

Однак у КПК України поняття «близькі родичі та члени сім’ї» визначено 

як один термін та відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 3 КПК України, до них належать: 

чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, 

рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, 

правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка 

перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, 

пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, у тому числі 

особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі [195]. 

На відміну від вищезазначеного, у законодавстві під терміном «близькі 

особи» розуміються особи, які спільно проживають, пов’язані спільним 

побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом (крім осіб, взаємні 

права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому 

числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – 

незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, 

мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, 

прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, 

свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, 

яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта [311].  

У ст. 3 Сімейного кодексу України визначено, що сім’ю складають особи, 

які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та 

обов’язки. Тобто, членами сім’ї можуть бути й особи, які спільно проживають, 

не перебуваючи у шлюбі. Отже, одна й та сама особа може бути одночасно як 

близьким родичем, так і членом сім’ї. Крім цього у ст. 21 Сімейного кодексу 

України передбачено, що проживання однією сім’єю жінки та чоловіка без 

шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов’язків 

подружжя [346]. До членів сім’ї наймача, відповідно до ЖК України належать 

дружина наймача, їх діти і батьки. Членами сім’ї наймача може бути визнано й 
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інших осіб, якщо вони постійно проживають разом з наймачем і ведуть з ним 

спільне господарство (ст. 64). Аналогічні положення у відношенні членів сім’ї 

власника будинку (квартири) містяться у ст. 156 ЖК України [129]. Натомість у 

Податковому кодексі України (п. 14.1.263) визначено, що членами сім’ї 

фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або 

дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї фізичної особи 

вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення [80, с. 30–32; 284]. 

У ст. 52 ЦПК України визначено вичерпний перелік осіб, які мають право 

відмовитися від давання показань [429], аналогічне визначення міститься і в 

ст. 27 Кодексу адміністративного судочинства України [158]. 

Крім того, у законодавстві визначено поняття «сім’я» – це особи, які 

спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та 

обов’язки (ст. 1). Так і ті, хто конкретно входить до її складу: чоловік, дружина; 

рідні, усиновлені та діти цих осіб віком до 18 років, а також діти, які 

навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-

технічних, вищих навчальних закладах I–IV рівнів акредитації до досягнення 23 

років і які не мають власних сімей; неодружені повнолітні діти, які визнані 

інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи і проживають разом із 

батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом із 

ними і перебувають на їх утриманні через відсутність власних доходів; особа, 

яка проживає разом з одиноким інвалідом I групи і здійснює догляд за ним; 

жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але 

мають спільних дітей. До складу сім’ї включаються незалежно від місця 

проживання (перебування) або реєстрації діти, які навчаються за денною 

формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних 

закладах I–IV рівнів акредитації до досягнення 23 років і не мають власних 

сімей. До складу сім’ї не входять особи, які перебувають на повному 

державному утриманні (ст. 4) [308]. 

Судова практика до поняття «родичі», яке вживається в Сімейному 

кодексі України, відносить: бабу, діда, прабабу, прадіда, повно рідних братів і 
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сестер. До «членів сім’ї» – мачуху, вітчима, які проживають однією сім’єю з 

малолітніми або неповнолітніми пасинком, падчеркою, а до «інших осіб» – 

особи, в сім’ї яких виховується дитина, ними можуть бути тітка, дядько, 

двоюрідні сестра, брат, а також сусіди чи інші сторонні особи [313]. 

Конституційний Суд України до кола членів сім’ї відніс: дружину 

(чоловіка), їхніх дітей аналогічне коло осіб [328]. Зазначимо, що відповідно і до 

ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів» близькими родичами визначається подібно, але з 

певними відмінностями [305]. Посилання на цей закон міститься і у науково-

практичному коментарю до ст. 115 КК України, що свідчить про чітко 

визначений перелік близьких осіб в такому злочині, без будь-яких 

альтернативних варіантів [241]. 

У самому КК України безпосередньо відсутнє визначення поняття «близькі 

родичі», однак, на думку авторів науково-практичного коментаря КК України, 

визначено, що близькі родичі – це фізичні особи, природний зв’язок між якими 

ґрунтується на походженні один від одного або від спільних предків і має 

правове значення у випадках, передбачених законодавством. Близькими родичами 

є: батьки, діти, рідні брати і сестри, дід, баба та онуки. Статус близьких родичів 

має також подружжя (чоловік/дружина). У деяких нормах КК України 

виживається ще й термін «потерпілий чи його близький» (ст. 126, 149, 350). До 

того ж поняття «близький» згідно з тлумаченням цього науково-практичного 

коментаря до КК України означає передусім близьких родичів [240]. 

У Кодексі законів про працю України (далі – КЗпП України) у ст. 25-1 

передбачено обмеження спільної роботи родичів на підприємстві, в установі, 

організації, в якій зазначено, що власник вправі запроваджувати обмеження 

щодо спільної роботи на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації 

осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, 

діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв’язку з виконанням 

трудових обов’язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні 

один одному. Отже, у разі запровадження обмеження роботи близьких родичів 
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чи свояків на підприємстві, перелік, наведений у ч. 1 ст. 25-1 КЗпП України, є 

вичерпним і не підлягає розширеному тлумаченню [159]. 

Таким чином, проаналізувавши зазначені позиції, доцільно було б за змістом 

ст. 345-1 КК України під близькими родичами вважати батьків (прийомних 

батьків), дітей (прийомних дітей), діда, бабу та внуків. Членами сім’ї є батьки 

(прийомні батьки), діти (прийомні діти), брати, сестри та їхні подружжя, які 

спільно проживають, а також чоловік (дружина), які спільно проживають, але 

не перебувають у шлюбі, батьки подружжя (підтримали 91,9 % респондентів). 

Об’єктивна сторона злочину. Об’єктивну сторону складу злочину 

утворюють його зовнішні ознаки (зовнішнє вираження), встановлені законом 

про кримінальну відповідальність. Це ті ознаки, в яких проявляється зовні 

процес вчинення суспільно небезпечного діяння і які відповідають на 

запитання: як було вчинено злочин? 

Об’єктивна сторона складу злочину характеризується суспільно 

небезпечним діянням (дією або бездіяльністю), суспільно небезпечними 

наслідками, причинним зв’язком між діянням, місцем, часом, обстановкою, 

способом вчинення злочину [188, с. 111]. 

Серед вчених спірним залишається питання визначення ознак, які 

характеризують об’єктивну сторону складу злочину. У науці кримінального 

права традиційно ці ознаки поділяють на обов’язкові та факультативні. Перша 

група ознак незмінно й обов’язково притаманна кожному складу злочину, має 

імперативний характер, тому без них склад злочину відсутній. Друга група 

ознак об’єктивної сторони має необов’язковий характер, вони можуть бути, а 

можуть і не бути в складі злочинів. Єдиної позиції зору в доктрині 

кримінального права щодо обсягу ні першого виду, ні другого не має. На 

теренах наукової дискусії з приводу віднесення тих чи інших ознак до 

відповідної групи в літературі сформувалось три домінуючі позиції. Одні вчені 

до обов’язкових ознак об’єктивної сторони будь-якого злочину відносять: 

діяння (дію або бездіяльність), наслідки та причинно-наслідковий зв’язок між 

діянням і наслідками (А. Н. Трайнін [366, с. 184], В. Б. Малінін [442, с. 239], 
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М. І. Бажанов [12, с. 34]). Друга група науковців єдиною обов’язковою ознакою 

об’єктивної сторони складу злочину визнає діяння (дію чи бездіяльність) 

(М. І. Панов [188, с. 111], А. В. Наумов [246, с. 167], М. Й. Коржанський [166, 

с. 92], А. О. Пінаєв [279, с. 102]). Третя точка зору побудована на основі поділу 

злочинів на злочини з формальним і матеріальним складом. Прихильники цієї 

позиції визначають, що для злочину з формальним складом обов’язковою 

ознакою об’єктивної сторони є лише діяння, а для злочинів з матеріальним 

складом – суспільно небезпечне діяння, суспільно небезпечні наслідки та 

причинно-наслідковий зв’язок між діянням і наслідками (В. І. Борисов [43, 

с. 60], М. В. Шепітько [440, с. 82–83], А. П. Тихий [364, с. 17], С. Б. Гавриш [83, 

с. 174]). З приводу такого поділу М. І. Бажанов відмітив: «злочини з 

матеріальним і формальним складом – термінологія не зовсім вдала, але вона 

вже утвердилась у теорії і на практиці й спроби замінити її (делікти результату, 

делікти скоєння) не прижились» [12, с. 37]. 

На нашу думку, у дослідженні доцільно буде взяти за основу третю точку 

зору, що ґрунтується на поділі злочинів з формальним і матеріальним складом. 

Зміст диспозиції кримінально-правової норми визначає, які ознаки об’єктивної 

сторони є обов’язковими для даного складу злочину, тобто ті, які безпосередньо 

в ній зазначенні. Зважаючи на конструкцію ст. 345-1 КК України, слід зазначити, 

що частина перша за ступенем суспільної небезпечності є основним складом 

злочину, а за конструкцією об’єктивної сторони визначено як злочин з 

формальним складом. У частині першій зазначеної статті, законодавець описує 

суспільно небезпечне діяння, а такі ознаки, як суспільно небезпечні наслідки, 

причинний зв’язок є факультативними. Частини 2 та 3 є також основними 

складами злочинів з матеріальним складом, обов’язковими ознаками яких є 

суспільно небезпечне діяння, суспільно небезпечні наслідки та причинно-

наслідковий зв’язок між ними. Частина 4 за ступенем суспільної небезпечності 

є кваліфікованим складом злочину та за обов’язковими ознаками об’єктивної 

сторони (не формами прояву, а ознаками) співпадають з ч. 1–3  

ст. 345-1 КК України, але вчиняються організованою групою. 
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Формами прояву об’єктивної сторони злочинів, передбачених 

ст. 345-1 КК України, є: 1) погроза вбивством (ч. 1 ст. 345-1 КК України); 

2) погроза насильством (ч. 1 ст. 345-1 КК України); 3) погроза знищення чи 

пошкодження майна (ч. 1 ст. 345-1 КК України); 4) заподіяння побоїв (ч. 2 

ст. 345-1 КК України); 5) заподіяння легкого тілесного ушкодження (ч. 2 

ст. 345-1 КК України); 6) заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження 

(ч. 2 ст. 345-1 КК України); 7) заподіяння тяжкого тілесного ушкодження (ч. 3 

ст. 345-1 КК України). Об’єктивна сторона ч. 1 ст. 345-1 КК України 

проявляється в таких формах: 1) погрозою вбивством; 2) погрозою 

насильством; 3) погрозою знищенням чи пошкодженням майна. 

Розглянемо окремо кожну із зазначених форм прояву об’єктивної сторони 

злочинів, передбачених ч. 1 ст. 345-1 КК України. Оскільки види погроз, 

висловлювання яких передбачає кримінальну відповідальність за ч. 1  

ст. 345-1 КК України, конкретизовані законодавцем та є вичерпними, то для 

правильної кваліфікації діяння необхідно в кожному конкретному випадку 

встановлювати, завданням якої шкоди погрожує винний. Законодавець, 

передбачивши у змісті ч. 1 ст. 345-1 КК України такі види погрози, що посягає 

на безпеку найбільш важливих конституційних прав журналіста – права на 

життя, на особисту недоторканність, на непорушність права приватної власності.  

На сьогоднішній день одним із найпоширеніших оціночних понять у  

КК України є «погроза». Складність погрози як окремого кримінально-

правового явища в поєднанні зі специфікою потерпілого зумовлюють 

необхідність вирішення проблем, що виникають у процесі правозастосування, а 

також вироблення типових підходів до кваліфікації таких погроз. Здійснюючи 

комплексний аналіз погрози щодо журналіста, необхідно звернути увагу на зміст 

погрози, її характерні ознаки та співвідношення з поняттям психічного насильства. 

У системі Особливої частини КК України передбачено приблизно 

30 статей, в яких погроза є конструктивною або кваліфікуючою ознакою. У 

нашому випадку, вказана об’єктивна ознака утворює самостійний склад 

злочину. Зміст поняття «погроза» в етимологічному сенсі визначається 
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словниками як лякання помстою, карою; обіцянка заподіяти яке-небудь зло, 

неприємність; залякування [251, с. 486–487]; робити погрожуючий жест; 

попереджувати з погрозою; передбачати що-небудь погане, небезпечне; 

попереджати про що-небудь небезпечне [251, с. 146]; виражений словами, 

письмово, певними діями або іншим чином намір завдати фізичної, 

матеріальної чи іншої шкоди окремій особі або громадським інтересам; один з 

видів психічного насильства над особою; виконує переважно функцію 

примушування [401]; виражений словами, письмово, за допомогою жестів чи 

міміки, шляхом залякування зброєю, тощо, намір завдати певної шкоди 

громадським інтересам або окремим особам [401]. Наведені визначення дещо 

різняться між собою, однак відмінності не є суттєвими. 

Розбіжності щодо тлумачення погрози існують і в доктрині 

кримінального права. Так, одні автори вважають, що погроза є примусом [353, 

с. 4]. Інші під погрозою розуміють залякування [89, с. 31]. Треті ототожнюють 

погрозу застосуванням фізичної сили з психічним насильством і розуміють під 

такою погрозою протиправний вплив, який спрямований на психіку іншої 

особи з метою придушування та підкорення його волі, волі винного шляхом 

залякування застосуванням фізичної сили [344, с. 23]. Четверті під погрозою 

розуміють такий психічний вплив на іншу особу, який здійснює порушення 

свободи її волевиявлення або заподіяння психічної травми [341, с. 199]. П’яті 

вказують на те, що погрозу можна поділяти на погрозу як діяння і погрозу, як 

наслідок злочину [184, с. 67]. Шості визначають погрозу як висловлення 

реального наміру заподіяти особі або її близьким фізичну, майнову або 

моральну шкоду [340, с. 150]. Незважаючи на зовнішні розходження у 

визначеннях погрози, за змістом вони майже подібні. 

Загалом, у теорії кримінального права погрозу розуміють, як один із 

способів вчинення психічного насильства відносно до потерпілого. Р. А. Левертова 

дає таке визначення психічному насильству – це устрашіння потерпілого, тобто 

суспільно небезпечний примусовий вплив на його психіку, яке проявляється в 

погрозі спричинити яку-небудь шкоду самому потерпілому або його 
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близьким [205, с. 14]. М. І. Панов під психічним насильством у вузькому (власному) 

сенсі розуміє суспільно небезпечний вплив на психічну сферу (підструктуру) 

людини, що є остаточною метою дій винного, а у широкому сенсі – різні 

способи впливу на психіку людини з метою пригнічення волі потерпілого і 

примушування його до певної активної чи пасивної поведінки [269, с. 27]. 

У п. 8 ППВС «Про судову практику у справах про перевищення влади або 

службових повноважень», від 26.12.2003 р. № 15 зазначається, що психічне 

насильство полягає в реальній погрозі заподіяння фізичного насильства щодо 

потерпілого чи його близьких [319].  

Що стосується форм прояву погрози, то вона може проявлятися у 

висловлюванні (усно, письмово, із застосуванням технічних засобів), а також 

жестах або інших діях, з допомогою яких винний залякує потерпілого 

вчиненням вбивства, застосуванням до нього насильства чи знищенням його 

майна [312]. Таке ототожнення, звужує зміст психічного насильства, тому, на 

нашу думку, більш прийнятним є підхід, за якого поняття психічного 

насильства та погрози співвідносяться як ціле і частина. Висловлюючи погрозу, 

винний прагне вплинути на психіку людини, її душевний стан і таким чином 

одночасно не тільки подавити свободу волевиявлення особи, а й нанести 

психічну травму. Обов’язковою ознакою є усвідомлення того, що своїми діями 

він викликає у жертви страх та переляк. Погроза як ознака об’єктивної сторони 

складів злочинів, передбачених ч. 1 ст. 345-1 КК України, може бути формою 

виявлення умислу, і при цьому вона повинна визнаватися кримінально-караною, 

бо подібними діями завдається шкода охоронюваним законом про кримінальну 

відповідальність відносинам. Таким чином, у рамках ч. 1 ст. 345-1 КК України 

відповідальність передбачена і за погрозу як вид психічного насильства, і за 

погрозу як форму виявлення умислу.  

Характеризуючи ставлення потерпілого до погроз, Ю. І. Ляпунов 

зазначає, що «погроза повинна сприйматися як реальна, навіть якщо винний і 

не мав наміру реалізувати її». Обґрунтовуючи таку позицію, він стверджує, що 
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погроза повинна бути конкретною і дійсною, тобто такою, яка може бути 

приведена у виконання [217, с. 37].  

На ознаці реальності погрози також наголошує О. Л. Гуртовенко, 

наголошуючи, що формальне тлумачення погрози без ознаки реальності її 

сприйняття не відповідає передбаченому ч. 1 ст. 11 КК України визначенню 

злочину як суспільно небезпечного діяння. Якщо погроза не є реальною або 

питання про наявність відповідного злочину вирішувати безвідносно до 

реальності погрози, то злочином може бути діяння, яке навіть не створює 

завдання шкоди суспільним відносинам. О. Л. Гуртовенко пропонує в усіх 

випадках використання у КК України поняття «погроза» тлумачити таку, як 

реальну і не вдаватися до зазначеного формального тлумачення [104, с. 50]. 

Натомість, у п. 10 ППВС «Про застосування судами законодавства, що 

передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та власність 

суддів і працівників правоохоронних органів» від 26.06.1992 р. № 8 наголошено 

на тому, що для кваліфікації дій за ч. 1 ст. 345 КК України наявність реальних 

підстав побоювання потерпілим виконання погроз не є обов’язковою [312]. 

Варто звернути увагу, що погрозі журналісту властивий вищий рівень 

суспільної небезпеки, оскільки, діяння завдає шкоди не лише особі, а й 

інтересам суспільства. Така погроза пов’язана не з будь-якими побутовими чи 

особистими конфліктами, вона обумовлена специфічними відносинами (у 

зв’язку із здійсненням журналістом законної професійної діяльності, зміст якої 

ми розглянули в попередньому розділі). Шляхом неправомірного впливу на 

журналіста винний прагне досягти у вказаних відносинах своєї суспільно 

небезпечної мети, що визначається певними мотивами, як наприклад: протидія 

журналісту, вплив на його діяльність, помста за його діяльність та ін.  

На нашу думку, відсутність вказівки на наявність реальних підстав 

побоюватись здійснення погрози в ч. 1 ст. 345-1 КК України зумовлене тим, що 

на відміну від ст. 129 КК України вона захищає особу, яка здійснює 

журналістську діяльність. Уважається, що перераховавши в ч. 1  

ст. 345-1 КК України погрози посягають на нормальну законну професійну 
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діяльність журналіста, законодавець передбачив відповідальність за них 

незалежно від того, наскільки вони реальні. Цим підкреслено посилений захист 

осіб, саме у зв’язку із здійсненням журналістом законної професійної діяльності.  

Перейдемо тепер до аналізу ознак погрози як суспільно небезпечного 

діяння. Вченими виділяються загальні та особливі ознаки погрози. В. В. Іванова 

до загальних ознак погрози насильством відносить: факт залякування 

потерпілого застосуванням фізичного насильства; дійсність погрози 

застосування насильства. Особливими ознаками погрози вона визнає: 

реальність здійснення такої погрози; момент здійснення такої погрози (зараз, у 

майбутньому); інтенсивність погрози [142, с. 33]. Л. Д. Гаухман відносить 

момент здійснення погрози також до особливих ознак, які характеризують 

погрозу як елемент конкретного складу злочину, на відміну від загальних 

ознак, які притаманні будь-якій погрозі [89, с. 32]. 

О. І. Коростильов справедливо вважає, що зміст поняття «погроза» дає 

підстави зробити висновок про те, що погроза містить у собі небезпеку як 

реальну можливість її здійснення. Ця можливість визначається сукупністю 

об’єктивних (час, місце, спосіб, обстановка, засоби вчинення злочину, кількість 

осіб, які погрожують, попередні взаємовідносини винного та потерпілого тощо) 

та суб’єктивних (сприймання потерпілим погрози, усвідомлення цього факту 

винним, характеристики особи винного та потерпілого тощо) факторів. 

Визнання погрози різновидом психічного насильства не викликає сумнівів. 

Вчений виділяє такі ознаки погрози, як реальна можливість завдання шкоди 

(реальність) та психічне насильство [169, с. 37]. 

Ознаками погрози, що становить об’єктивну сторону складів злочинів, 

передбачених ч. 1 ст. 345-1 КК України, варто визнати її наявність, тобто 

погроза повинна бути виражена зовні, оскільки особа, безумовно, не може 

притягуватись до кримінальної відповідальності за діяння, що не існує в 

об’єктивній реальності. Найбільш важливою, основною ознакою погрози є її 

реальність. Е. Ф. Побєгайло та В. П. Ревін наголошують на тому, що на 

практиці певну складність викликає тлумачення поняття «реальність погрози» 
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як основної умови кримінальної відповідальності. Вони вважають, що під час 

вирішення цього питання слід виходити з того, що реальність погрози 

пов’язується, передусім, з наявністю об’єктивних підстав побоюватись 

приведення її у виконання; суб’єктивне її сприйняття потерпілим відіграє 

підпорядковану роль [282, с. 24]. 

Л. В. Сердюк наголошує на тому, що під час теоретичного дослідження 

реальності погрози необхідно виходити з того, що вона, по-перше, є лише 

одним із факторів, який разом з іншими визначає її суспільну небезпечність. 

По-друге, ця реальність полягає не у внутрішній готовності, а у зовнішній 

демонстрації цієї готовності, в її об’єктивній впевненості для потерпілого. 

Дійсний умисел на вбивство, який полягає в погрозі, може бути встановлений 

тільки під час розслідування цього злочину і повинен враховуватися як 

самостійний фактор, який впливає на суспільну небезпеку погрози та на 

організацію профілактичних заходів для запобігання вбивству. Під реальністю 

погрози вчений розуміє такий об’єктивний фактор, який разом з іншими 

впливає на психіку потерпілого тим, що запевняє його в можливості та 

невідворотності здійснення цієї погрози і тим самим впливає на ступінь небезпеки 

такого діяння і на визнання або невизнання його злочином [341; 427, с. 35].  

До факторів, які є ознаками реальності погрози, належать: 1) серйозність 

причин, які викликають погрозу вбивством або завданням шкоди, яка є 

небезпечною для здоров’я; 2) зовнішня активність прояву погрози; 3) наявність 

у винного можливості її здійснення; 4) обставини, які характеризують особу 

винного; 5) обставини, які характеризують особу потерпілого. Серйозність підстав 

конфлікту, в свою чергу, визначається багатьма факторами, які характеризують 

відносини між винним та потерпілим, і може оцінюватися лише у зв’язку з 

цими факторами. Тому сама серйозна причина, яка викликала погрозу, без 

урахування вказаних обставин не визначає реальності погрози [341, с. 202–203]. 

Отже, погроза як об’єктивна ознака складів злочинів, передбачених ч. 1 

ст. 345-1 КК України, може бути вчинена словесно, письмово, за допомогою 

жестів і демонстрації зброї або предметів, що їх замінюють, а також із 
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використанням технічних засобів та обов’язково повинна бути дійсною. 

Дійсністю погрози слід розуміти такий її прояв, за якого потерпілий чітко 

усвідомить, що небезпека заподіяння шкоди, якою погрожує винний, за певних 

обставин може стати реальністю, тобто суспільно небезпечні наслідки 

фактично настануть [79, с. 118–122]. На цю умову звертає свою увагу 

переважна більшість авторів, а також вище вказана нами ППВС від 

26.06.1992 р. № 8 [312]. Дане правило кваліфікації за аналогією застосовується і 

до статті, яку ми розглядаємо, але, на нашу думку, вищенаведені ознаки 

реальності суперечать змісту постанови та підтверджують, що погроза повинна 

бути реальною. Та все ж таки обов’язковою ознакою погрози у складах цих 

злочинів є те, що вона вчиняється у зв’язку з виконанням журналістом законної 

професійної діяльності. Доведення погрози до адресата може бути здійснено як 

безпосередньо так і через третіх осіб. До того ж, винний може погрожувати 

вчинити такі дії як негайно, так і в майбутньому [79, с. 118–122]. 

Ураховуючи, що погроза не завжди передує насильству, це в свою чергу, 

стало обґрунтуванням юридичної та фактичної самостійності погрози з одного 

боку, й насильства – з другого. Підтвердженням є результати вивчення нами 24 

архівних кримінальних проваджень. 14 % з них указують, що вчинення 

досліджуваних злочинів проявляється в застосуванні до потерпілого фізичного 

насильства (побоїв, легких та середньої тяжкості тілесних ушкоджень без 

попередньої погрози) [78, с. 14–16]. 

Прикладом може слугувати вирок Біловодського районного суду 

Луганської обл. від 14.09.2016 р., у якому ОСОБУ_2 визнали винною у вчиненні 

дій, передбачених ч. 2 ст. 345-1 КК України та призначили покарання у вигляді 

1 (одного) року обмеження волі. Так, 17.07.2016 р. о 18 год. 45 хв, ОСОБА_2 

перебувала в приміщенні Артемівського НВК, розташованого за адресою: 

вул. Сонячна, 48-А, с. Артема, Станично-Луганський район, Луганська обл., де 

у неї виник прямий злочинний умисел, спрямований на заподіяння журналісту 

тілесних ушкоджень у зв’язку із здійсненням законної професійної діяльності. 

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заподіяння журналісту 
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тілесних ушкоджень у зв’язку із здійсненням законної професійної діяльності, 

яка, відповідно до редакційного завдання, виражалась в одержанні інформації 

про стан голосування на виборчій дільниці № 440546 одномандатного 

виборчого округу № 114 проміжних виборів народних депутатів України. 

ОСОБА_2, підійшла до парти, за якою сиділа ОСОБА_3, та, достовірно знаючи, 

що остання є журналістом, а саме перебуває на посаді позаштатного 

кореспондента інформаційно-аналітичного щотижневика «Восток-О», вхопила 

її за ліву руку та почала тягнути, намагаючись виштовхати з приміщення, 

маючи при цьому за мету припинення здійснюваної журналістом фото та 

відеофіксації. До того ж, ОСОБА_2 не реагувала на крики ОСОБА_3 про те, що 

їй боляче, усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння, 

передбачала його суспільно небезпечні наслідки у вигляді спричинення 

тілесних ушкоджень та свідомо допускала їх настання, продовжила тягнути її за 

руку, внаслідок чого ОСОБА_3 були спричинені тілесні ушкодження у вигляді 

саден на обличчі, внутрішньошкірних крововиливів і саден лівого плеча, які 

згідно висновку судово-медичної експертизи  від 19.07.2016 р. № 117 належать 

до категорії легких тілесних ушкоджень. Суд вважає правильною кваліфікацію 

дій обвинуваченої ОСОБА_2 як заподіяння журналісту легких тілесних 

ушкоджень, у зв’язку із здійсненням ним законної професійної діяльності, 

передбачене ч. 2 ст. 345-1 КК України [67]. 

У зв’язку з цим, постає питання доцільності закріплення кримінальної 

відповідальності за погрозу в поєднанні з насильством. 

Погроза вбивством у ч. 1 ст. 345-1 КК України – виражений зовні та 

доведений до потерпілого намір позбавити життя журналіста, його близького 

родича чи члена сім’ї [239, с. 687]. Законодавець не вказує на спосіб вбивства, 

яким суб’єкт погрожує потерпілому, тому до кримінальної відповідальності за 

погрозу вбивством має притягуватись особа, яка погрожує «пристрілити», 

«зарізати», «забити до смерті» потерпілого, тощо. На нашу думку, не 

виключена навіть погроза бездіяльністю – наприклад, погроза не надати ліки, 

необхідні для підтримання життєдіяльності потерпілого. Суб’єкт може 
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висловлювати погрозу позбавити потерпілого життя особисто або зусиллями 

інших осіб, а також шляхом використання сил природи та ін. Такі обставини не 

впливають на кваліфікацію вчиненого, але мають враховуватись при обранні 

заходу кримінально-правового впливу, зокрема, як показника ступеня тяжкості 

вчиненого злочину при призначенні покарання. 

Наступною формою прояву об’єктивної сторони злочинів, передбачених 

ч. 1 ст. 345-1 КК України є погроза насильством. При погрозі насильством 

закон прямо не встановлює характеру насильства, яким може погрожувати 

винний. Проте більшість науковців зазначає, що за змістом така погроза 

полягає у доведенні будь-яким чином до потерпілого інформації про заподіяння 

шкоди тілесній недоторканності або здоров’ю. Так, наприклад, В. А. Клименко 

пропонує під погрозою насильством розуміти погрозу заподіяння потерпілому 

побоїв чи тілесних ушкоджень. В. І. Осадчий вкладає в поняття погрози 

насильством можливість вчинення злочинного впливу на потерпілого від 

заподіяння фізичного болю до спричинення йому середньої тяжкості тілесних 

ушкоджень, позбавлення можливості обирати місце перебування на свій 

розсуд [78, с. 14–16; 262, с. 135–136]. До того ж, ступінь небезпечності 

насильства для здоров’я потерпілого на кваліфікацію не впливає, винний може 

погрожувати нанесенням побоїв, мордуванням, заподіянням різного ступеню 

тяжкості тілесних ушкоджень.  

По суті, така позиція зазначена у ППВС «Про застосування судами 

законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров’я, 

гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів» від 

26.06.1992 р. № 8 «Про застосування судами законодавства, що передбачає 

відповідальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та власність суддів і 

працівників правоохоронних органів», абзац другий п. 10 постанови, де 

визначено, що під погрозою насильством слід розуміти погрозу заподіяння 

потерпілому побоїв чи тілесних ушкоджень [312]. На підставі аналізу ч. 2 та 

ч. 3 ст. 345-1
 
КК України, законодавець, на нашу думку, погрозу насильством 

виражає у заподіянні побоїв, легких, середньої тяжкості або тяжких тілесних 
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ушкоджень. Отже, погроза вчинення інших насильницьких дій щодо 

потерпілого, відповідно до рекомендацій ППВС аналізу досліджуваних 

злочинів, не є погрозою насильства у розумінні ч. 1 ст. 345-1 КК України. 

Такий висновок зумовлений тим, що погроза вчинення щодо потерпілого таких 

насильницьких дій, які є менш значними, ніж побої, не може вплинути на 

професійну діяльність журналіста. Ураховуючи те, що роз’яснення, які даються 

ППВС у постановах, не мають обов’язкової сили, а законодавець не визначив 

поняття «насильство», деякі автори відносять до погрози насильством, крім 

зазначеного, ще й погрозу застосувати «інші насильницькі дії» [241, с. 1004]. 

Не зрозуміло, мова йде тільки про такі насильницькі дії, які характерні для 

злочину, передбаченого ст. 126 КК України та подібних йому спеціальних 

складів, чи про насильницькі посягання взагалі, доповнює про злочини проти 

волі, статевої свободи та недоторканності.  

На нашу думку, немає законодавчих підстав для тлумачення поняття 

погрози насильством у ч. 1 ст. 345-1 КК України тільки як погрози завдати 

шкоду здоров’ю. На підставі нашого бачення фізичного насильства, до поняття 

«погроза насильством» ми відносимо також погрозу викрадення, погрозу 

позбавлення волі, погрозу ввести до організму потерпілого без його згоди або 

поза його волею наркотичні засоби, психотропні, сильнодіючі речовини тощо, 

погрозу зґвалтувати чи вчинити насильницьке задоволення статевої пристрасті 

неприроднім шляхом й ін. Неможливо не згадати про погрозу психічним 

насильством, що виражається в різних за обсягом, характером і ступенем 

небезпеки для життя або здоров’я погрозах. Дослідники цієї проблеми 

зазначають, що останнім часом для досягнення бажаного результату злочинці 

до використання методів психіатрії і психотерапії, впливають на психіку 

потерпілого з метою керування нею [246, с. 149] за допомогою звукових 

високочастотних генераторів, гіпнозу, ефекту «зомбі», використовують техніки 

градуйованого психологічного впливу, граматичних, стилістичних і логічних 

засобів подачі матеріалу (погрози, особливе компонування їх), формують такий 
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психічний стан, при якому індивід втрачає здатність відрізняти уявні небезпеки 

від реальних, усвідомлювати значення вчинених ним дій [52, с. 10, 16–17]  

На нашу думку, висловлена потерпілому обіцянка вчинити 

вищеперераховані дії щодо нього або його близьких родичів у майбутньому 

також має охоплюватись категорією «погроза насильством» як різновиду 

суспільно небезпечного діяння, передбаченого ч. 1 ст. 345-1 КК України. 

Наступною формою прояву об’єктивної сторони злочину, передбаченого 

ч. 1 ст. 345-1 КК України, є погроза знищення чи пошкодження майна. Погроза 

знищення чи пошкодження майна за змістом включає інформацію про 

приведення майна потерпілого у такий стан, за якого його не можна буде 

використовувати за цільовим призначенням ніколи (погроза знищенням) або 

тимчасово, стан, коли погіршиться якість майна чи зменшиться його цінність 

(погроза пошкодженням) [239, с. 687]. Спосіб, яким суб’єкт погрожує знищити 

чи пошкодити майно журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї, 

значення для кваліфікації не має і не враховується при обранні заходу впливу. 

До такого майна практика відносить рухоме і нерухоме майно (як повністю, так 

і його частину), яке належить потерпілому на праві власності, або на інших, 

передбачених цивільним законодавством підставах. Щоправда, є питання, чи 

належить до майна, погроза знищення чи пошкодження якого карається за 

відповідними нормами, таке, яким особа забезпечується для виконання 

функцій, зумовлених трудовим договором (наприклад, фото-, відеокамера, 

службовий автомобіль та ін.). На нашу думку, ситуація має бути вирішена 

таким чином: якщо особа за трудовим законодавством несе матеріальну 

відповідальність за погрозу знищення чи пошкодження майна, яке надано їй 

для виконання службових обов’язків, незалежно від вини, погрози з приводу 

такого майна слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 345-1 КК України. 

Погрози іншого характеру, (розголошення відомостей певного змісту, 

обмеження інших прав та інтересів потерпілого, не пов’язаних із здійсненням 

ним законної професійної діяльності), не є підставою кваліфікації за вказаною 

статтею. Існує в науці позиція, якщо погроза, стосуються особи або майна близьких 
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родичів чи членів сім’ї журналіста, пропонуєть розглядати її як закінчені 

злочини тільки за умови, що такі погрози доведені до відома журналіста [258]. 

Момент закінчення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 345-1 КК України, є 

також дискусійним. Одні вчені вважають, що цей злочин є закінченим із 

моменту висловлення погрози [240]. Однак ця позиція є доволі дискусійною. 

Оскільки відповідальність за ст. 345-1 КК України настає лише за умови 

протидії законній професійній діяльності журналіста, то злочин, передбачений 

ч. 1 ст. 345-1 КК України, вважається закінченим, коли погроза була доведена 

до відома та сприйнята журналістом, або його близьким родичем чи членом 

сім’ї. Тобто, момент висловлення погрози співпадає з моментом сприйняття 

потерпілим її, що і свідчить про закінчення злочину не залежно від її 

реальності. На нашу думку, слід розглянути й іншу ситуацію, коли така погроза 

буде надіслана через пошту або на електронну адресу і момент сприйняття 

потребує часу, що в свою чергу створює проблему визначити, коли злочин буде 

закінчено. У такому випадку злочин вважатиметься закінченим із моменту 

ознайомлення зі змістом погрози та сприйняття її потерплим. 

Тому дії особи з моменту написання листа охоплюються стадією 

готування, а його відправлення – стадією замаху. Такі дії слід кваліфікувати за 

ч. 1 ст. 345-1 КК України з посиланням на відповідні частини ст. 14 та 

ст. 15 КК України. Доречним буде розглянути варіант, коли лист погрози буде 

викрадено з поштової скриньки сторонньою особою, або з технічних причин, 

наприклад відсутності Інтернету, не дійде до адресата. У такому випадку, 

матиме місце закінчений замах на погрозу вбивством, насильством та інших 

дій, передбачених ч. 1 ст. 345-1 КК України (більш детально питання 

кваліфікації буде розглянуто у підрозділі 3.2). 

На нашу думку, наведене розуміння розтягнутої у часі суспільно 

небезпечної дії, створює додаткове підґрунтя для індивідуалізації кримінальної 

відповідальності. 

Назва ст. 345-1 КК України: «Погроза або насильство щодо журналіста», 

та зміст диспозиції ч. 1 ст. 345-1
 
КК України, свідчить, що об’єктивна сторона 
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складів злочинів, передбачених ч. 2 і ч. 3 ст. 345-1 КК України, полягає у 

фізичному насильстві. При цьому насильство може бути заподіяне як самому 

журналісту, який здійснює законну професійну діяльність, так і близькому 

родичеві чи члену його сім’ї. Враховуючи конструкцію зазначених складів 

злочинів залежно від об’єктивної сторони, то настання відповідних суспільно 

небезпечних наслідків у результаті протиправного діяння є обов’язковим. 

Такими наслідками можуть бути: заподіяння журналісту або його близьким 

родичам чи членам сім’ї побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних 

ушкоджень та заподіяння журналісту або його близьким родичам чи членам 

сім’ї тяжкого тілесного ушкодження – це ч. 2 та ч. 3 ст. 345-1 КК України, 

відповідно. Крім того, слід зазначити, що погроза є одним із видів психічного 

насильства, яке перебуває у безпосередньому та нерозривному зв’язку із 

загальною категорією насильства. Тому пропонуємо змінити назву статі, а саме 

«Погроза або насильство щодо журналіста» на «Насильство щодо журналіста 

його близьких родичів чи членів сім’ї», такої ж позиції притримуються 74,5 % 

(313) опитаних респондентів. 

Таким складам злочинів притаманна наявність діянь, наслідків та 

причинно наслідкового зв’язку між ними. Під час розгляду діяння у ч. 2–4 

ст. 345-1 КК України, то вони фактично полягають в насильстві. Слушною є 

позиція В. О. Навроцького, що в теорії кримінального права не досягнуто 

однозначності в тлумаченні поняття «насильство» [238, с. 10; 443, с. 68]. Такий 

вплив на особу здійснюється вчиненням певних умисних діянь. Якщо говорити 

про зміст насильства, передбаченого ст. 345-1 КК України, то варто звернути 

увагу на те, що ця категорія не включає в себе вбивство та знищення майна. 

Відповідальність за ці діяння встановлена іншими кримінально-правовими 

нормами, ст. 347-1, 348-1 КК України (більш детально питання кваліфікації 

буде розкрито в підрозділі 3.2.). 

Ураховуючи зміст ст. 345-1 КК України, можна констатувати, що у цих 

складах злочинів насильство не містить в собі погрозу та інше психічне 

насильство, тобто під насильством законодавець розуміє лише фізичне насильство. 
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Це фактично суперечить визначенню насильства в доктрині кримінального 

права, а також окремим нормам Загальної та Особливої частини КК України.  

Отже, злочини, передбачені ч. 2–4 ст. 345-1 КК України, вчиняються 

дією, тобто активною, вольовою, свідомою поведінкою людини. Таке 

насильство у зазначених злочинах, слід розуміти як заподіяння суспільно 

небезпечною дією потерпілому (журналісту або його близьким родичам чи 

членам сім’ї), наслідків у вигляді побоїв, легких тілесних ушкоджень, середньої 

тяжкості чи тяжких тілесних ушкоджень.  

Ураховуючи визначені підходи до описання ознак об’єктивної сторони 

досліджуваних діянь за законодавством зарубіжних країн, що ґрунтуються на 

основних формах її прояву та способах вчинення, а також наукове положення й 

законодавче закріплення форм прояву об’єктивної сторони злочинів, 

передбачених ст. 345-1 КК України, обґрунтовано пропозицію щодо 

доповнення цих складів злочинів шляхом криміналізації діянь у вигляді 

мордування та катування. Склади погрози або насильства щодо журналіста, 

передбаченні ч. 2–4 ст. 345-1 КК України є матеріальними, тому встановлення 

всіх його ознак (діяння, наслідку та причино-наслідкового зв’язку) є обов’язковим 

як для судово-медичних експертів, так і для працівників правоохоронних 

органів. Встановлення причинного зв’язку є важливим питанням при кваліфікації 

злочинів, передбачених ч. 2–4 ст. 345-1 КК України як для судової, так і для 

слідчої практики. У доктрині кримінального права визначено, що встановлення 

причинного зв’язку є обов’язковим у матеріальних складах злочинів, тобто це 

зв’язок між діянням (дією або бездіяльністю (причиною)) і суспільно 

небезпечними наслідками (наслідком), коли дія або бездіяльність викликає 

(породжує) настання суспільно небезпечного наслідку [188, с. 136; 402, с. 208–

209]. Тому, якщо говорити про безпосередній (не опосередкований) причинний 

зв’язок, то він впливає на кваліфікацію, враховуючи висновок судово-медичної 

експертизи, умисел та усвідомлення винною особою, що він вчиняє ці дії з 

метою перешкодити професійній діяльності журналіста. 

Погроза як об’єктивна ознака складу злочину, передбаченого ч. 1  
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ст. 345-1 КК України, може бути виражена словесно, письмово, за допомогою 

жестів і демонстрації зброї або предметів, що їх замінюють, а також із 

використанням технічних засобів, потерпілий обов’язково має чітко 

усвідомлювати, що небезпека заподіяння шкоди, якою погрожує винний, за 

певних обставин може стати реальністю, а зумовлені суспільно небезпечні 

наслідки будуть спричинені. Запропоновано доповнити склади злочинів, 

передбачених ст. 345-1 КК України, шляхом криміналізації діянь у вигляді 

мордування та катування. Моментом закінчення злочину, передбаченого ч. 1 

ст. 345-1 КК України, є час, коли погроза була доведена до відома та сприйнята 

журналістом, або його близьким родичем чи членом сім’ї (момент висловлення 

погрози може не збігатися з моментом сприйняття її потерпілим). Погроза є одним 

із видів психічного насильства, яке перебуває в нерозривному зв’язку з 

фізичним насильством, яке є формою прояву об’єктивної сторони ч. 2 і 3 

ст. 345-1 КК України. У зв’язку з цим, запропоновано змінити назву статті: 

«Насильство щодо журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї». 

 

2.2. Суб’єктивні ознаки погрози або насильства щодо журналіста 

 

 

Продовжуючи дослідження питань кримінально-правової характеристики 

погрози або насильства щодо журналіста, слід перейти до вивчення 

суб’єктивних ознак цього складу злочину. Насамперед, доцільно 

охарактеризувати ознаки суб’єкта цього злочину. Законодавчо визначено, що 

суб’єкт злочину – це фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого 

може наставати кримінальна відповідальність (ч. 1 ст. 18 КК України) [194, 

с. 131]. Указані характеристики суб’єкта злочину в кримінальному праві 

визначаються як загальні (обов’язкові). Суб’єкт злочину, якому притаманні 

тільки загальні (обов’язкові) ознаки, визнається загальним [70]. Проте, як у 

КК України, так і в доктрині кримінального права окрім загального, 

виділяють також і спеціальний суб’єкт. Відповідно до ч.  2 ст. 18 КК України 
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спеціальним суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила у віці, з 

якого може наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб’єктом якого 

може бути лише певна особа [194, с. 131]. Такі суб’єкти злочину у науці 

кримінального права, називаються спеціальними. 

Досліджуючи ст. 345-1 КК України, що передбачає відповідальність за 

погрозу або насильство щодо журналіста, дійшли висновку, що цей злочин 

виходячи із буквального тлумачення змісту диспозицій норми може бути 

вчинений тільки загальним суб’єктом. Оскільки у змісті норми немає вказівки 

на будь-які додаткові ознаки, які характеризують суб’єкт. 

Отже, вивчення ознак суб’єкта погрози або насильства щодо журналіста, 

повинно охоплювати дослідження ознак загального суб’єкта злочину, та 

спеціальних ознак службової особи. Розглядати ці ознаки будемо від загального 

до конкретного (спеціального). Дослідження спеціальних ознак службової 

особи зумовлюється тим, що нами висувається пропозиція про можливість 

встановлення кримінальної відповідальності спеціального суб’єкта злочину – 

службової особи, за вчинення погрози або насильства щодо журналіста. Тому 

первинним, на наш погляд, є вивчення ознак загального суб’єкта злочину, а вже 

згодом (у підрозділі 3.1) дослідження ознак службової особи та обґрунтування 

на цій основі відповідних законодавчих пропозицій. Ознаки загального суб’єкта 

злочину (які одночасно стосуються і службової особи) будуть розглянуті нами 

у межах пропозиції про зміну кола можливих суб’єктів складів злочинів, 

передбачених ст. 345-1 КК України. 

На підставі зазначеного слід констатувати, що суб’єкт погрози або 

насильства щодо журналіста характеризується трьома обов’язковими ознаками. 

Він повинен бути: 1) фізичною особою; 2) осудним; 3) досягти віку, з якого 

може наставати кримінальна відповідальність. 

Перша ознака суб’єкта злочину – фізична особа, вона встановлює 

неможливість притягнення до кримінальної відповідальності юридичних осіб за 

злочин. Тобто, визнаючи суб’єктом злочину лише фізичну особу (людину як 

біологічну істоту, наділену певними соціальними властивостями), очевидно, що 
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кримінальне право розглядає злочин як соціальне явище, а тому послідовно 

проводить лінію, що суб’єктом злочину може бути лише особа, яка має розум і 

відносну свободу волі [201, с. 258]. Проте, в науці кримінального права, 

виникають суттєві дискусії з приводу можливості та необхідності визнання 

суб’єктом злочину юридичну особу. Визнання юридичної особи суб’єктом 

злочину, знайшло своє відображення і в численних наукових працях, у тому числі 

на спеціальному монографічному рівні [101; 157; 233; 235; 275; 350; 414; 436].  

Реформування кримінального законодавства щодо визнання юридичної 

особи суб’єктом злочину та встановлення кримінальної відповідальності 

юридичних осіб зазнало певних зрушень з поданням альтернативного проєкту 

КК України № 1029-1 від 15.05.1998 р., розробленого робочою групою, 

очолюваною В. М. Смітієнком [321]. Крім того, законодавець і в подальшому 

законодавець шукав рішення зазначеного питання [297; 298; 310] і знайшов 

компроміс, за якого КК України був доповнений розділом XIV-1 «Заходи 

кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб» [298], яким, з одного 

боку, забезпечив можливість застосування кримінально-правових заходів до 

юридичних осіб, а з другого – зберіг традиційне розуміння суб’єкта злочину 

виключно як фізичної особи. До того ж залишилося незмінним саме визначення 

поняття суб’єкта злочину (ч. 1 ст. 18 КК України). Законодавець, не руйнуючи 

усталенні уявлення (вчення) про склад злочину, забезпечує можливість 

застосування кримінально-правових заходів впливу до юридичних осіб. 

На відміну від України, у законодавстві багатьох країн інститут 

кримінальної відповідальності юридичних осіб отримав відповідне закріплення, 

зокрема в США, Англії, Канаді, Австралії, Шотландії, Ірландії, Індії, а також у 

багатьох країнах романо-германської правової сім’ї (Австрії, Нідерландах, 

Франції, Бельгії, Португалії, Люксембурзі), скандинавської (Данії, Норвегії, 

Фінляндії, Ісландії), мусульманської (Йорданія, Ліван, Сирія), соціалістичної 

(КНР) та постсоціалістичної (Словенія, Угорщина, Румунія, Литва, Естонія, 

Молдова), а також змішаної (Ізраїль) правових систем. У таких країнах, як 

ФРН, Швеція, Італія, Іспанія, Швейцарія, встановлена «квазікримінальна» 
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(адміністративно-кримінальна) відповідальність юридичних осіб. Особливістю 

цього виду відповідальності є те, що законодавством юридична особа не визнається 

суб’єктом злочину, проте в деяких випадках до неї можуть застосовуватися 

санкції, передбачені окремими нормативними актами [100, с. 274]. 

Визнання суб’єктом лише фізичної особи ґрунтується на принципі 

особистої відповідальності, що випливає зі змісту ст. 62 Конституції України та 

ч. 2 ст. 2 КК України – особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не 

може бути піддана кримінальному покаранню, доти доки її вину не буде 

доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду [163; 

194]. Тобто жодна інша особа не може бути притягнута до кримінальної 

відповідальності за діяння, які вона не вчиняла. У науці кримінального права ця 

позиція розглядається ще як принцип суб’єктивного ставлення у вину. 

Конкретні суспільно небезпечні діяння, які й утворюють об’єктивну 

сторону того чи іншого складу злочину, можуть вчинюватися тільки 

конкретною фізичною особою, до того ж не має значення чи вони були вчиненні 

за сприяння юридичної особи, чи від імені або в інтересах, чи під прикриттям її. 

Заходи кримінально-правового характеру суд застосовує до підприємств, 

установ чи організацій, крім державних органів, органів влади АР Крим, органів 

місцевого самоврядування, організацій, створених ними в установленому 

порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно держбюджету або 

місцевого бюджету, фондів загальнообов’язкового державного соцстрахування, 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб міжнародних організацій [310]. 

Підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-

правового характеру є вчинення її уповноваженою особою або за дорученням 

чи наказом, за змовою та в співучасті, або від імені та в інтересах юридичної 

особи [310]. Кримінальне провадження щодо фізичної особи, яка від імені та в 

інтересах юридичної особи вчинила злочин, здійснюватиметься паралельно з 

порядком провадження стосовно юридичної особи [298]. 

Аналіз позицій розділу XIV-1 дає підстави стверджувати, що суб’єкт 

злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України, навіть вчинивши зазначені дії, які 
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охоплюються об’єктивною стороною досліджуваної норми в інтересах 

юридичної особи, підстав для застосування до юридичних осіб заходів 

кримінально-правового характеру немає. 

Наступною ознакою, що характеризує суб’єкт злочину, є осудність. 

Осудність завжди є невід’ємною частиною, особливістю особи, яка підлягає 

кримінальній відповідальності [268, с. 55]. У ч. 1 ст. 19 КК України вказано, що 

осудною визнається особа, яка під час вчинення злочину могла усвідомлювати 

свої дії (бездіяльність) і керувати ними. Таким чином, презумпція осудності 

стала законодавчою вимогою, яка не тільки є юридичною новацією, а й 

дозволила сформулювати важливий для теорії і практики кримінального права 

принцип настання кримінальної відповідальності й покарання тільки осіб, які 

скоїли злочин у стані осудності. 

Повністю підтримуємо тлумачення цих ознак В. Я. Тацієм, який визначає, 

що здатність особи під час вчинення злочину усвідомлювати свої дії 

(бездіяльність) означає правильне розуміння фактичних об’єктивних ознак 

злочину (об’єкта, суспільно небезпечних наслідків) і повинна бути пов’язана зі 

здатністю контролювати, керувати своїми вчинками. Тут свідомість і воля 

взаємозалежні й лише в сукупності визначають характер поведінки особи в 

конкретній ситуації [186, с. 131]. 

Зміст осудності, як юридичної підстави вини і кримінальної 

відповідальності, містить у собі здатність особи в момент вчинення злочинів, 

передбачених ст. 345-1 КК України, усвідомлювати свої дії, однак ще не 

означає остаточного факту усвідомлення особою таких дій. Осудність 

характеризується двома критеріями: юридичним (психологічним) і медичним 

(біологічним). Юридичний критерій осудності виражений в інтелектуальній 

ознаці (здатність особи повною мірою усвідомлювати свої діяння) та вольовій 

(здатність особи керувати своїми діями під час вчинення злочину). Медичний 

критерій визначає здоровий стан психіки особи, відсутність певних психічних 

захворювань, недоліків розумового розвитку. Обидва вищеназвані критерії 
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взаємопов’язані й у своїй сукупності дозволяють визнати особу осудною, тобто 

такою, яка підлягає кримінальній відповідальності. 

У контексті складів злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України, можна 

конкретизувати ознаки осудності, з огляду на зміст і характер діяння винного. 

Це означає, що особа, яка вчиняє погрозу або насильство щодо журналіста 

повинна бути здатною усвідомлювати: 1) ознаки потерпілого (те що потерпілим 

є саме журналіст, його близькі родичі чи члени сім’ї); 2) законність професійної 

діяльності журналіста (зміст або характер його роботи); 3) зміст і характер 

своїх діянь (те, що своїми діяннями особа перешкоджає законній професійній 

діяльності журналіста). При цьому, суб’єкт повинен бути здатним не тільки 

усвідомлювати вказані ознаки та власні діяння, а й керувати ними.  

Усі перераховані вище ознаки вказують тільки на потенційну здатність 

особи усвідомлювати вказані ознаки та діяння, а також оцінювати їх. Не вказує 

на доконаний факт усвідомлення особою характеру таких ознак та діянь 

наявність однієї лише осудності. Факт усвідомлення особою характеру таких 

ознак та діянь охоплюється поняттям вини, що буде розкрита дещо нижче. 

Третьою ознакою загального суб’єкта є досягнення встановленого 

законом віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність.  

Закон про кримінальну відповідальність не містить спеціальної норми, що 

визначає поняття віку, він тільки вказує на вікові межі настання кримінальної 

відповідальності. Досягнення встановленого законом віку – одна із загальних умов 

притягнення особи до кримінальної відповідальності (ч. 1 ст. 18 КК України). 

Установлюючи вік кримінальної відповідальності, законодавець виходить із 

презумпції досягнення особою до цього віку достатнього рівня розвитку, для 

усвідомлення характеру своїх дій і їх заборонність, однак ця презумпція не 

може розглядатись однозначно. Вчинення суспільно небезпечного діяння 

особою, що не досягла на час вчинення злочину передбаченого законом віку, 

свідчить про відсутність суб’єкта злочину, а тим самим, відсутність в діянні 

складу кримінального правопорушення як підстави кримінальної відповідальності, 

внаслідок чого вона виключається (п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України). 
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Вік у широкому значенні розуміють як календарний період, котрий 

пройшов від народження до будь-якого іншого хронологічного періоду в житті 

людини. А у вузькому – календарний період психофізіологічного розвитку 

особи, з яким пов’язані біологічні, соціально-психологічні та правові наслідки 

для юридичного статусу особи [436]. 

У ч. 1 ст. 22 КК України зазначено, що кримінальній відповідальності 

підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16 років. 

Установлюючи загальний вік кримінальної відповідальності з 16 років (ч. 1 

ст. 22 КК України), законодавець враховує, що людина без психічних вад у 

цьому віці здатна оцінювати фактичну сторону своїх вчинків і їх соціальну 

значимість, має певний рівень соціальної свідомості, а отже спроможна 

усвідомлювати правові заборони та наслідки їх порушення. Цей вік прийнято 

називати загальним віком кримінальної відповідальності, тобто таким, з якого 

настає відповідальність за будь-який злочин. Разом із цим у ч. 2 цієї ж статті 

встановлюється знижений вік кримінальної відповідальності, тобто за окремі 

злочини, перелік яких вичерпно визначений в ч. 2 ст. 22 КК України, 

кримінальна відповідальність може наставати з 14 років. 

Передбачений ч. 2 ст. 22 КК України перелік злочинів, за які настає 

відповідальність з 14-ти років, є вичерпним. В основу зниження віку 

кримінальної відповідальності за ці злочини покладені такі критерії: а) рівень 

розумового розвитку особи, який свідчить про можливість вже в 14 років 

усвідомити фактичні ознаки та суспільну небезпечність злочинів, зазначених у 

ч. 2 ст. 22 КК України; б) значну поширеність цих злочинів серед підлітків; 

в) значну суспільну небезпечність (тяжкість) більшості з цих злочинів. 

З аналізу ст. 22 КК України слідує, що ст. 345-1 КК України не належить 

до згаданого переліку, а тому цілком логічно, що відповідальність за такі діяння 

має наставати з 16 років. Проаналізувавши відповідальність схожих за своїм 

складом злочинні посягання та злочини, вчинені відносно спеціального 

суб’єкта у зв’язку з їх діяльністю зазначимо, що за умисне середньої тяжкості 

тілесне ушкодження (ст. 122, ч. 2 ст. 345, 346, 350, 377, 398), умисне тяжке 
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тілесне ушкодження (ст. 121, ч. 3 ст. 345, 346, 350, 377, 398), захоплення 

заручників (ст. 147 і 349), умисне знищення або пошкодження майна (ч. 2 

ст. 194, 347) відповідно до чинного кримінального законодавства, передбачений 

саме знижений вік кримінальної відповідальності. Це свідчить про порушення 

принципу карності санкцій загальної та спеціальної норми. Навіть при тому, що 

максимальна межа покарання за ч. 1 ст. 122 КК України (умисне середньої 

тяжкості тілесне ушкодження) – позбавлення волі на строк до трьох років, а за 

ч. 2 ст. 345-1 КК України (умисне заподіяння середньої тяжкості тілесних 

ушкоджень у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної 

діяльності) – позбавлення волі на строк до п’яти років. Аналогічно, що 

стосується спричинення тяжких тілесних ушкоджень – за ч. 1 

ст. 121 КК України – позбавлення волі на строк до восьми років, а за ч. 3 

ст. 345-1 КК України  – позбавлення волі на строк до дванадцяти років. Навіть 

враховуючи те, що зазначений злочин має вищу ступінь суспільної небезпеки, 

але вік з якого настає кримінальна відповідальність за ст. 345-1 КК України – 

загальний (незнижений).  

Стосовно зниженого віку кримінальної відповідальності, то він може 

пов’язуватися з особливостями об’єктивної сторони, оскільки об’єктивні 

сторони складів злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України, охоплюють 

діяння, передбачені у ст. 121, 122, 125, 126, 129 КК України. А враховуючи 

зміст ч. 2 ст. 22 КК України, особа, яка умисно заподіює середньої тяжкості або 

тяжкі тілесні ушкодження, у зв’язку з професійною діяльністю журналіста, його 

близьким родичам чи членам сім’ї у віці від 14–16 років буде відповідати на 

загальних підставах за ст. 121, 122 КК України відповідно.  

За загальним правилом виділення спеціальних норм спрямоване на 

посилення відповідальності. Вказані прогалини є результатом поспішних 

законодавчих пропозицій внесених до чинного кримінального закону. У 

доктрині кримінального права про поняття вікової осудності згадує 

В. М. Бурдін [50; 51]. Крім того, на визначення віку, насамперед «зниженого», з 

якого може наставати кримінальна відповідальність, впливає поширеність 
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злочинів (суспільно небезпечних діянь) серед осіб певного віку. А також брати 

до уваги здатність особи певного віку усвідомлювати свої діяння.  

Тому, на нашу думку, необхідним є внесення змін до ч. 2 

ст. 22 КК України, а саме доповнення її змістом «умисне середньої тяжкості 

тілесне ушкодження (частина 2 ст. 345-1), умисне тяжке тілесне ушкодження 

(частина 3 ст. 345-1)». Зазначену позицію підтримали 90,0 % респондентів. 

Підсумовуючи розгляд загальної характеристики суб’єкта погрози або 

насильства щодо журналіста, слід зазначити наступне: суб’єктом злочинів, 

передбачених ст. 345-1 КК України, є будь-яка фізична особа, яка в момент 

вчинення злочину є осудною і досягла загального віку кримінальної 

відповідальності. Ураховуючи потреби правозастосовної практики та 

об’єктивності співвідношення загальної і спеціальної норм у доктрині 

кримінального права, запропоновано внести зміни до ч. 2 ст. 22 КК України, 

відповідно до яких притягатися до кримінальної відповідальності за вчинення 

злочину, передбаченого ст. 345-1 КК України повинні особи з 14 років у 

випадку спричинення середньої тяжкості чи тяжкого тілесного ушкодження. 

Суб’єктивна сторона злочину. Важливим аспектом для нашого 

дослідження є вивчення ознак суб’єктивної сторони погрози або насильства 

щодо журналіста. Суб’єктивна сторона складу злочину – це внутрішня сторона 

злочину, тобто психічна діяльність особи, що відображує ставлення її 

свідомості й волі до суспільно небезпечного діяння, котре нею вчиняється, і до 

його наслідків. Головною особливістю суб’єктивної сторони складу злочину є 

те, що вона ескортує злочинне діяння від його початку у вигляді мотиву, 

наміру, плану злочинної поведінки і аж до самого кінця, будучи своєрідним 

самоконтролем за вчинюваними діями. Її зміст характеризують певні юридичні 

ознаки. До ознак суб’єктивної сторони складу злочину традиційно відносять 

вину, мотив і мету [17, с. 142; 75, с. 18; 109, с. 18; 365, с. 9; 444, с. 24–26]. Інші 

вчені, окрім зазначених, відносять до ознак суб’єктивної сторони складу 

злочину і емоційний стан [17, с. 136; 278, с. 152]. На наш погляд, до ознак 

суб’єктивної сторони відносяться: 1) вина; 2) мотив; 3) мета; 4) емоційний стан. 
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Ця позиція неодноразово знаходить підтвердження у науці кримінального 

права [73, с. 90; 186, с. 154; 187, с. 148; 416, с. 118–120]. Обов’язковою ознакою 

визнається вина, тоді як інші ознаки є факультативними та мають обов’язковий 

характер, коли прямо згадані в диспозиції кримінально-правової норми або 

випливають з її змісту, а отже, тільки в цих випадках мають значення для 

кваліфікації суспільно небезпечного діяння. 

Як бачимо, у змісті вжитої в диспозиції ч. 1 ст. 345-1 КК України 

юридичної конструкції «у зв’язку із здійсненням  цим журналістом законної 

професійної діяльності». Прямо вказано, що злочин вчиняється у зв’язку із 

діяльністю журналіста. Така діяльність чомусь не влаштовує винного, він нею 

невдоволений, що й спонукає його до вчинення злочину. Таке спонукання 

(мотив злочину) викликає у винного бажання не допустити діяльність 

журналіста, змінити її характер, припинити її чи вчинити злочин через 

діяльність, яка вже відбулася. Це і є метою злочину. Як уявний бажаний 

результат вона вказує на те, що злочин може вчинюватися лише з прямим 

умислом, підтвердженням чого є також термін у ч. 2, 3 ст. 345-1 КК України – 

«умисне». Крім того, ця ознака безпосередньо свідчить про форму вини, якою 

характеризується досліджуваний злочин. 

Щодо інших ознак (емоційного стану) суб’єктивної сторони, то вони є 

факультативними для складу погрози або насильства щодо журналіста, а отже, 

вони можуть набувати будь-якого вияву і, фактично, не впливають на 

кваліфікацію.  

Вивчення ознак суб’єктивної сторони погрози або насильства щодо 

журналіста повинно охоплювати дослідження ознак вини, мети та мотиву ч. 1 

ст. 345-1 КК України. Нами висувається пропозиція про можливість 

встановлення кримінальної відповідальності групи осіб, спричинення тілесних 

ушкоджень з мотивів расової, національної та релігійної нетерпимості у зв’язку 

із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності. Тому 

первинним, на наш погляд, є вивчення ознак суб’єктивної сторони злочинів, 

передбачених ч. 1 ст. 345-1 КК України, а вже у підрозділі 3.1 дослідження 
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ознак групи осіб, з мотивів расової, національної та релігійної нетерпимості та 

обґрунтування на цій основі відповідних законодавчих пропозицій. 

Зі змісту диспозицій ч. 1 ст. 345-1 КК України слідує, що погроза або 

насильство щодо журналіста вчиняться виключно з умисною формою вини. Про 

це зокрема згадується і в науково-практичних коментарях до КК України [240, 

с. 796]. Обов’язковою ознакою досліджуваного складу злочину є, як відомо, 

вина, яка може бути виражена у формі умислу. Законодавець визначає, що 

виною є психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, 

передбаченої КК України, та її наслідків, виражене у формі умислу або 

необережності (ст. 23 КК України). Без вини не може бути злочину. Згідно з 

ч. 1 ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні 

злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доти доки її вину не 

буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком 

суду. Це положення відтворене у ч. 2 ст. 2 КК України. 

Ураховуючи, що злочини, передбачені ст. 345-1 КК України можуть 

вчинюватися виключно з умисною формою вини, необхідно звернути увагу на 

положення ст. 24 КК України, яка визначає поділ умислу на прямий та 

непрямий. Відмінність між ними полягає саме у вольовому моменті, тоді як 

інтелектуальний момент є спільним для обох видів умислу. І в одному, і в іншому 

випадку інтелектуальний момент полягає в усвідомленні суспільно небезпечного 

характеру діяння (дій чи бездіяльності) та передбаченні суспільно небезпечних 

наслідків свого діяння (ч. 2 та ч. 3 ст. 24 КК України). У свою чергу, вольовий 

момент прямого умислу характеризується бажанням настання суспільно 

небезпечних наслідків, а вольовий момент непрямого умислу – небажанням, але 

свідомим припущенням настання суспільно небезпечних наслідків [45, с. 149]. 

Саме з цієї позиції повинні розглядатися інтелектуальний та вольовий моменти 

умисної форми вини під час погрози або насильства щодо журналіста. 

Інтелектуальна складова умисної форми вини під час погрози або 

насильства щодо журналіста повинна характеризуватись усвідомленням 

суб’єктом злочину правового статусу потерпілого, змісту та обстановки 
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вчинюваного діяння. Усвідомлення суспільно небезпечного характеру 

вчинюваного діяння можливе тільки при повному усвідомленні його ознак та 

спрямованості, а отже, при усвідомленні статусу потерпілого, характеру роботи та 

можливих перешкод у ній, законності способу його професійної діяльності тощо. 

Інтелектуальний момент психічного ставлення особи до своїх діянь та 

наслідків, у цьому випадку, повинен охоплювати усвідомлення трьох блоків ознак: 

1) характеру діяння; 2) особливостей соціального статусу потерпілого та 

специфіки його діяльності; 3) суспільної небезпечності діяння; 4) протиправності 

діяння. Розкриємо кожну з ознак інтелектуального моменту умисної форми 

вини, яка характерна для злочинів, передбачених ч. 1 ст. 345-1 КК України. 

1. Усвідомлення характеру діяння. Ця ознака вказує, що винний 

усвідомлює фактичну сторону вчинюваного ним діяння: а) інформація зміст 

якої полягає у погрозі, яку він висловлює чи іншим чином ззовні виражає, 

відображає його прагнення заподіяти шкоду в свідомості потерпілої особи і 

бажає його виникнення; б) усвідомлення винним того, що інформація зміст якої 

полягає у погрозі вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням 

майна, яку він висловлює чи іншим чином ззовні виражає стосується 

конкретної особи. Тобто усвідомлювати конкретного адресата погрози та має 

охоплювати визначене коло осіб потерпілих, передбачених ч. 1 ст. 345-1 КК 

України; в) особа повинна усвідомлювати, що інформація, яка складає зміст 

погрози або намір застосувати насильство до потерпілого або його близьких 

родичів чи членів сім’ї, виражає прагнення винного застосувати її негайно або у 

майбутньому. Оскільки погроза насильством, яка спрямована у майбутнє, 

виступає не менш дієвим засобом впливу на потерпілу особу з метою впливу на 

її психіку та волю; г) усвідомлення того, що доведена до відома адресата 

погроза сприйнята ним як реальна та може призвести до наслідків. Спосіб, яким 

виражена погроза, значення не має. Вона може бути висловлена безпосередньо 

потерпілому або через засоби зв’язку. Також і з участю сторонніх осіб, які 

доведуть таку інформацію до адресата. При помилковості переконання винного, 

що потерпілий сприйняв погрозу як реальну, такі дії слід кваліфікувати як 



151 
 

замах на погрозу вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням майна 

(непридатний замах); д) суб’єкт повинен усвідомлювати фактичний зміст 

вчинюваних ним погроз (вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням 

майна) і об’єктивних ознак, які його характеризують. Так, погрожуючи нанести 

тілесні ушкодження близькому родичеві журналіста в обмін на матеріали, які 

потерпілий має опублікувати чи розголосити, винний розуміє, що таким чином 

унеможливлює виконання журналістом своїх професійних обов’язків 

2. Усвідомлення особливостей соціального статусу потерпілого та 

специфіки його діяльності. Усвідомлення статусу журналіста, ґрунтується на 

достовірних даних про зазначений факт. У випадку невірного оцінювання 

винним статусу потерпілого, у його суб’єктивному ставленні до вчинюваного 

формується помилка в особі потерпілого, такі діяння підпадають під поняття 

фактичної помилки в об’єкті. Кваліфікація за досліджуваною нами нормою є 

неприпустимою, а передбачає застосування норм, які встановлють 

відповідальність за відповідні дії, але не враховують специфіки потерпілого. 

У випадку висловлення погрози близькому родичу чи члену сім’ї 

журналіста, який насправді ним не є, такі дії слід кваліфікувати як замах на 

погрозу вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням майна 

близького родича журналіста. Прикладом може слугувати погроза, висловлена 

сину журналіста, коли винний насправді не знає про факт нерідності останніх. 

3. Усвідомлення суспільної небезпечності діяння. Ця ознака тісно 

переплітається з попередньою та виражає розуміння винним того, що 

посягаючи на життя, здоров’я, власність журналіста, його близьких родичів чи 

членів сім’ї, він ставить під загрозу суспільні відносини у сфері свободи слова 

та інформації. Таким чином, якщо погроза є персоніфікованою та виражається 

конкретним потерпілим, то відносинам у сфері свободи слова та інформації 

створюється загроза – певний стан ризику бути порушеними у зв’язку з появою 

конфлікту інтересів між журналістом, його близькими родичами чи членами 

сім’ї та винним. Власне на цьому ґрунтується суспільна небезпечність злочинів, 

передбачених ст. 345-1 КК України, що має усвідомлюватися винним. Саме 
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таке усвідомлення зумовлене та пов’язане зі знанням суб’єктом злочину про 

соціальний статус потерпілого – його належністю до ЗМІ, а відтак і про об’єкт 

посягання, яким є сфера свободи слова та інформації. 

4. Усвідомлення протиправності діяння. Усвідомлення протиправності як 

необхідної ознаки умисної форми вини характеризується цитатою із 

стародавнього постулату, що незнання закону не звільняє від відповідальності. 

Тобто усвідомлення протиправності не ототожнюється зі знанням конкретної 

норми права. Суб’єкт злочину має усвідомлювати, що вчинювані ним дії 

суперечать загальноприйнятим нормам поведінки в суспільстві та порушують 

встановлений правопорядок у державі.  

Усвідомлення протиправності при вчиненні погрози щодо журналіста, 

його близьких родичів чи членів сім’ї ґрунтується на усвідомленні винним 

вчинення ним незаконних дій, які посягають на журналістську діяльність. 

Обов’язковим є те, що усвідомлення всіх перерахованих вище ознак 

інтелектуального моменту повинно бути наявним до початку самих суспільно 

небезпечних діянь. У протилежному ж випадку слід говорити про відсутність 

інтелектуального моменту умислу, а отже, і про відсутність умислу на погрозу 

або насильство щодо журналіста. У свою чергу, вольовий момент умислу слід 

розглядати з урахуванням диференціації видів умислу на прямий та непрямий. 

Вольовий момент прямого умислу характеризується бажанням настання 

суспільно небезпечних наслідків, а вольовий момент непрямого умислу – хоча 

небажанням, але свідомим припущенням настання суспільно небезпечних 

наслідків. Диференціація видів умислу в злочинах із формальним складом є 

неможливою, а такі злочини фактично характеризуються тільки прямим 

умислом. На цій підставі, вольова ознака умислу при погрозі або насильстві 

щодо журналіста у ч. 1 ст. 345-1 КК України має визначатися не через суспільно 

небезпечні наслідки (оскільки вони відсутні у зазначеній частині), а у зв’язку із 

ставленням особи до самого суспільно небезпечного діяння. Це зумовлене тим, 

що склади злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України, за конструкцією 
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об’єктивної сторони є формальними і не охоплюють настання наслідків. Тому і 

психічне ставлення винного не може визначатися відносно наслідків. 

Ураховуючи зазначену позицію, беремо за основу пропозицію 

Р. В. Вереші [62, с. 14; 63, с. 384] і визначаємо вольову ознаку прямого умислу як 

бажання вчинити відповідні суспільно небезпечні діяння. З іншого боку, 

психічне ставлення винного у формі непрямого умислу є неможливим, оскільки 

суб’єкт, вчиняючи усвідомлені ним діяння, не може не бажати такого вчинення. 

Як ми вже з’ясували, злочин, передбачений ч. 1 ст. 345-1 КК України, має 

формальний склад, тому фактично суб’єкт не може бажати настання наслідків. 

Вольовий момент прямого умислу – це бажання настання передбачуваних 

наслідків свого діяння. Вольова ознака умислу при погрозі або насильстві щодо 

журналіста як злочину з формальним складом переміщується з наслідків на 

діяння. Зазвичай, особа прагне досягти якоїсь мети, задовольнити якусь 

потребу. За ч. 1 ст. 345-1 КК України вольовий момент виявляється у бажанні 

винного висловити або продемонструвати погрозу вбивством, насильством, 

знищення чи пошкодження майна щодо журналіста, його близьких родичів чи 

членів сім’ї саме у зв’язку з здійсненням цим журналістом законної професійної 

діяльності. Не обов’язково, щоб винний дійсно мав намір реалізувати погрозу. 

Головне – бажання винного донести її до свідомості потерпілого. 

Наступними розглянемо мотив та мету як ознаки суб’єктивної сторони 

складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 345-1 КК України. 

Кримінально-процесуальний закон зобов’язує доказувати мотив у 

кожному злочині, незалежно від форми діяння або форми вини. У п. 2 ч. 1 

ст. 91 КПК України як обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному 

провадженні, передбачено мотив і мету вчинення кримінального правопорушення. 

Як зазначає А. В. Савченко, мотив та мета виступають безпосередніми 

обставинами, що підлягають обов’язковому доказуванню (встановленню) під 

час вчинення кожного суспільно небезпечного діяння [332, с. 16].  

Мотив – це внутрішнє спонукання до вчинення тієї чи іншої дії 

(бездіяльності). Ця теза міститься практично в усіх працях вітчизняних учених 
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із кримінального права та кримінології, у підручниках, дисертаційних та інших 

дослідженнях. Вчений А. В. Савченко мотив розуміє як інтегральне психічне 

утворення, яке спонукає особу до вчинення суспільно небезпечного діяння та є 

його підставою [332, с. 14]. П. Л. Фріс у своїх працях зазначає, що мотив – це 

усвідомлені внутрішні спонукання, якими винний керується під час вчинення 

злочину. На думку деяких науковців, мотив необхідно розглядати як рушійну 

силу, стимул людської діяльності, те, що підштовхує людину на вчинення 

злочину [415, с. 204]. Тобто по суті, мотив визнається внутрішньою спонукою 

до будь-якої діяльності. 

У кримінальному праві України мотив враховується при визначенні 

характеру суспільної небезпеки вчиненого діяння та ступеня суспільної небезпеки 

особи (а це впливає на застосування тих статей Загальної частини КК України, 

на підставі яких особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності 

або покарання), при здійсненні процесу кваліфікації злочинів, при визнанні особи 

особливо небезпечним рецидивістом; при призначенні виду та розміру покарання, 

при визначенні засудженому режиму тримання у місцях позбавлення волі; при 

застосуванні заходів щодо виправлення засуджених тощо» [332, с. 73–74]. 

Ми також є прихильниками цієї позиції та візьмемо її за основу для 

визначення мотиву злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України. Саме мотив 

вказує на чинники, що спонукали винну особу до вчинення такого діяння, а 

мета – на кінцевий результат, настання якого бажає сам суб’єкт.  

Наявна в диспозиції ч. 1 ст. 345-1 КК України юридична конструкція «у 

зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності» дає 

нам підстави говорити про спеціальну мету. Безперечно, це є достатньою 

підставою вважати, що погроза в такому випадку вчиняється з прямим 

умислом. Мотивом у ч. 1 ст. 345-1 КК України слід вважати спонукання винної 

особи викликати або створити процес залякування протидії професійній 

діяльності потерпілого чи його близьких родичів чи членів сім’ї, або задля 

помсти за таку діяльність у минулому або ж з інших мотивів.  
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Вважається, що наявність мотиву в складі завжди означає умисний 

характер вини такого злочину, а наявність мети опосередковано свідчить про 

те, що цей злочин може бути вчинено лише з прямим умислом.  

В диспозиції досліджуваної норми посягання прямо пов’язане з 

здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності. Тобто 

юридична конструкція складу злочину вказує на зв’язок посягання з 

здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності. Це означає, що 

лише у зв’язку з здійсненням такої діяльності, що має місце, у свідомості 

винного мало чи буде мати невдоволення таким виконанням, що і спонукає 

його до вчинення протиправних дій задля бажаного результату. Юридична 

конструкція містить вказівку на мотив та мету. Адже в основі виникнення 

мотиву лежать об’єктивно існуючі причини [358, с. 15]. Дії винного з припинення, 

запобігання, зміни здійсненнюваної журналістом законної професійної діяльності 

чи помста за таку діяльність і є метою злочину. Зміст зазначеної юридичної 

конструкції становить мотив і мету, що утворює їх суб’єктивні ознаки. 

Щодо ч. 1 ст. 345-1 КК України, можливі ситуації, коли мотивом погрози 

виступає помста. Вважаємо, що в таких випадках варто говорити про 

кримінально-карану погрозу як про форму виявлення умислу. Проте це 

положення в теорії кримінального права визнається спірним, бо некараність 

«голого» умислу є одним із важливіших принципів кримінального права і 

виступає гарантом дотримання прав особи. 

Визнаючи непорушність цього принципу, тим не менш на можливість 

існування погрози як форми (виду) виявлення умислу вказують 

В. Д. Меньшагін, П. С. Матишевський та інші вчені [199, с. 28–37; 227, с. 96; 

230, с. 414;]. Не підтримують цю точку зору і вважають, що погроза не може 

визнаватися формою виявлення умислу Н. Ф. Кузнецова, А. В. Наумов [199, 

с. 28–37; 247, с. 264]. Погроза і насильство щодо журналіста можуть вчинюватися 

із будь-яким мотивом, метою чи в будь-якому емоційному стані і головним 

чином це не впливає на кваліфікацію таких діянь. Натомість, вказані ознаки 
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можуть впливати на призначення покарання і в окремих випадках виступати 

ознаками відмежування суміжних складів злочинів [48, с. 10; 49, с. 489; 324, с. 75].  

Ми схиляємось до позиції, що інколи виявлений умисел переслідує свою 

власну мету і тому є не тільки стадією в розвитку цієї умисної злочинної 

діяльності, але разом із тим і способом безпосереднього посягання на інші 

охоронювані законом інтереси. У цьому випадку виявлення умислу може 

містити в собі склад самостійного злочину. Типовим прикладом є випадки 

погрози, за яку притягують до кримінальної відповідальності, у тому числі й 

зміст ч. 1 ст. 345-1 КК України. Проте це не піддає сумніву загальне положення 

про некараність виявлення умислу як стадії розвитку злочинної діяльності.  

Отже, дійшли висновку, що психічне ставлення суб’єкта до вчинюваного 

ним погрози або насильства щодо журналіста може характеризуватися тільки 

прямим умислом. Водночас зміст інтелектуального та вольового моменту 

прямого умислу, у цьому випадку, характеризується наступним: 

1. Інтелектуальний момент – усвідомленням ознак: 1) характеру діяння 

(усвідомлення винним того, що інформація зміст якої полягає у погрозі, яку він 

висловлює чи іншим чином ззовні виражає (відображає) його прагнення 

заподіяти шкоду в свідомості потерпілої особи і бажає його виникнення, 

стосується конкретної особи, виражає прагнення винного застосувати негайно 

ці дії або вони можуть бути спрямовані у майбутнє; доведена до відома 

адресата погроза сприйнята ним як реальна та може призвести до наслідків; 

суб’єкт повинен усвідомлювати фактичний зміст вчинюваних ним погроз і 

об’єктивних ознак, які його характеризують); 2) особливостей соціального 

статусу потерпілого та специфіки його діяльності (обізнаність суб’єкта у 

загальних рисах із характеристикою потерпілого як особи, яка займається 

журналістською діяльністю, або є близьким родичем чи членом сім’ї 

журналіста); 3) суспільної небезпечності діяння (змісту діяння, його 

спрямованості та інших ознак); 4) протиправності діяння (вчинювані винним дії 

суперечать існуючим правилам поведінки, закріпленим у правових нормах, 

присвячених регулюванню відносин у сфері журналістської діяльності). 
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2. Вольовий момент – бажання винного висловити або продемонструвати 

погрозу вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням майна щодо 

журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї саме у зв’язку з здійсненням 

цим журналістом законної професійної діяльності (в цьому випадку, не 

обов’язково, щоб винний дійсно мав намір реалізувати погрозу).  

На основі вжитої в змісті диспозиції ч. 1 ст. 345-1 КК України юридичної 

конструкції «у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної 

діяльності», слід стверджувати, що злочин вчиняється у зв’язку із діяльністю 

журналіста. Така діяльність чомусь не влаштовує винного, він нею 

невдоволений, що й спонукає його до вчинення злочину. Таке спонукання 

(мотив злочину) викликає у винного бажання не допустити діяльність 

журналіста, змінити її характер, припинити її чи вчинити злочин через 

діяльність, яка вже відбулася, що і виступає метою досліджуваного злочину. 

 

Висновки до розділу 2 

 

На основі аналізу об’єктивних та суб’єктивних ознак складів злочинів, 

передбачених ст. 345-1 КК України, дійшли таких висновків. 

Родовим об’єктом злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України, є 

суспільні відносини, які забезпечують громадянські (особисті), політичні, 

соціальні, економічні й культурні права та свободи людини і громадянина, і на 

основі цього, ураховуючи принцип структурності, запропоновано розміщення 

норм про злочини проти журналістів, їх прав та свобод у розділі V Особливої 

частини КК України. Видовим об’єктом досліджуваних злочинів є суспільні 

відносини, що забезпечують безпеку законній професійній діяльності журналіста. 

Безпосереднім об’єктом злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України, є 

встановлений порядок здійснення журналістом законної професійної діяльності, 

який охороняє конституційне право громадян на свободу думки і слова (вільно 

збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, необхідну їм 

для реалізації особистих прав та свобод). Додатковим обов’язковим об’єктом 
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таких злочинів є здоров’я журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї, їх 

психічна недоторканність. Додатковим факультативним об’єктом може бути 

встановлений порядок виконання службовими особами своїх повноважень, а у 

випадку заподіяння журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї смерті 

через необережність – життя цих осіб. 

Структурні елементи суспільних відносин безпосереднього об’єкта 

злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України, такі: 1) учасники відносин 

(журналіст, його близькі родичі чи члени сім’ї та будь-яка фізична, юридична 

особа, суспільство, держава, що вступають у суспільні відносини з журналістом, 

його близькими родичами чи членами сім’ї, з приводу діяльності, яку він 

виконує); 2) предмет відносин (забезпечення кримінально-правової охорони 

встановленого порядку здійснення журналістом законної професійної діяльності, 

захист його прав та свобод, а також прав і свобод його близьких родичів чи 

членів сім’ї); 3) соціальний зв’язок (зміст відносин, який полягає в непорушені 

(безпосередньо та опосередковано) їх учасниками встановленого порядку 

здійснення журналістом законної професійної діяльності). Обґрунтовано 

пропозицію щодо належності службової особи до кола учасників цих відносин. 

Обов’язковою ознакою складу злочину є потерпілий – журналіст, його 

близькі родичі чи члени сім’ї. Визначено, що журналістом слід уважати 

фізичну особу, яка професійно, систематично та законно здійснює діяльність, 

пов’язану зі збиранням, одержанням, створенням, підготовкою, поширенням, 

зберіганням або іншим використанням інформації на невизначене коло осіб 

через будь-які засоби масової інформації.  

Обґрунтовано думку, що поняття «близькі родичі» та «члени сім’ї» не є 

тотожними та мають суттєві відмінності. Близькими родичами за змістом 

ст. 345-1 КК України слід розуміти батьків (прийомних батьків), дітей 

(прийомних дітей), діда, бабу та внуків. Членами сім’ї є батьки (прийомні 

батьки), діти (прийомні діти), брати, сестри та їхні подружжя, які спільно 

проживають, а також чоловік (дружина), які спільно проживають, але не 

перебувають у шлюбі, батьки подружжя.  
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Науково доведено доцільність доповнення примітки ст. 345-1 КК України 

шляхом внесення до її змісту ст. 349-1 КК України й терміну «законна» та 

викладення її в такій редакції: «Під законною професійною діяльністю журналіста 

в цій статті та статтях 171, 347-1, 348-1, 349-1 цього Кодексу слід розуміти …».  

Обґрунтовано пропозицію щодо доповнення цих складів злочинів 

шляхом криміналізації діянь у вигляді мордування та катування.  

Способи здійснення погрози як ознаки об’єктивної сторони складу 

злочину, передбаченого ч. 1 ст. 345-1 КК України, можуть бути виражені 

словесно, письмово, за допомогою жестів і демонстрації зброї або предметів, 

що їх замінюють, а також із використанням технічних засобів. Погроза як 

ознака об’єктивної сторони складів злочинів, передбачених ч. 2–4  

ст. 345-1 КК України, може бути формою виявлення умислу на вчинення діянь 

чи спричинення наслідків у зазначених частинах. 

Моментом закінчення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 345-1 КК України, 

є час, коли погроза була доведена до відома та сприйнята журналістом або його 

близьким родичем чи членом сім’ї як дійсна (у цьому випадку момент 

висловлення погрози може не збігатися з моментом сприйняття її потерпілим). 

На основі аналізу погрози, яка є одним із видів психічного насильства, що 

перебуває в нерозривному зв’язку із загальною категорією насильства (фізичного) 

як форми прояву об’єктивної сторони ч. 2 і ч. 3 ст. 345-1 КК України, 

запропоновано внести зміни до назви статті та викласти її в такій редакції: 

«Насильство щодо журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї». 

Відповідно до буквального тлумачення змісту диспозицій аналізованих 

норм, зазначено, що досліджувані злочини можуть бути вчинені тільки 

загальним суб’єктом, якому притаманні такі ознаки: 1) фізична особа; 2) осудність; 

3) досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність. 

Обґрунтовано доцільність, з огляду на потреби правозастосовної практики та 

досвід законодавства зарубіжних країн, доповнення ч. 4 ст. 345-1 КК України 

кваліфікуючою ознакою у вигляді вчинення діянь, передбачених ч. 1–3 

зазначеної статті, службовою особою з використанням службового становища.  
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Доведено необхідність внесення змін до ч. 2 ст. 22 КК України, а саме 

доповнення її змістом «умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження 

(частина 2 ст. 345-1), умисне тяжке тілесне ушкодження (частина 3 ст. 345-1)».  

Зважаючи на неповноту законодавчої конструкції п. 4 ч. 1 та ч. 2  

ст. 96-3 КК України, запропоновано, удосконалити механізм реалізації 

кримінально-правового впливу щодо юридичних осіб шляхом внесення до її 

змісту ст. 345-1 КК України. 

До ознак суб’єктивної сторони досліджуваних злочинів належать: 

1) вина; 2) мотив; 3) мета; 4) емоційний стан. Суб’єктивна сторона злочинів, 

передбачених ст. 345-1 КК України, характеризується як умисною, так і 

змішаною формою вини. При конкретизації ознак інтелектуального моменту 

вини суб’єктивної сторони злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України, 

встановлено, що особа повинна усвідомлювати: ознаки потерпілого (що ним є 

саме журналіст, його близькі родичі чи члени сім’ї); законність професійної 

діяльності журналіста (зміст або характер його роботи); зміст і характер своїх 

діянь (своїми діяннями особа має намір перешкодити діяльності журналіста, 

змінити її характер, припинити її чи вчинити злочин через діяльність, яка вже 

відбулася). Вольовий момент вини погрози щодо журналіста полягає в бажанні 

винного висловити або продемонструвати погрозу вбивством або насильством 

щодо журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї, з метою перешкодити, 

змінити характер здійснення цим журналістом законної професійної діяльності 

або припинити її. Не обов’язково, щоб винний дійсно мав намір реалізувати 

погрозу, натомість зміст вольового моменту насильства щодо журналіста, його 

близьких родичів чи членів сім’ї полягає в бажанні винного перешкодити, 

змінити характер журналістської діяльності, припинити її чи вчинити злочин 

через діяльність, яка вже відбулася. 
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РОЗДІЛ 3 

КВАЛІФІКУЮЧА ОЗНАКА СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ  

СТ. 345-1 КК УКРАЇНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОГРОЗИ 

АБО НАСИЛЬСТВА ЩОДО ЖУРНАЛІСТА 

 

3.1. Кваліфікуюча ознака складів злочинів, передбачених  

ст. 345-1 КК України 

 

Продовжуючи дослідження питань кримінально-правової характеристики 

погрози або насильства щодо журналіста, слід перейти до вивчення 

кваліфікуючої ознаки цього складу злочину. Одним із напрямків попередження 

недостатньо обґрунтованих, а інколи і суб’єктивних рішень судової влади є 

диференціація кримінальної відповідальності, що звужує межі розсуду як при 

кваліфікації, так і при призначенні покарання. Диференціація кримінальної 

відповідальності здійснюється законодавцем, закладаючи в основу в 

здебільшого такий критерій поділу як ступінь суспільної небезпеки злочину, 

наслідки, особа винного. В Особливій частині КК України вона (диференціація) 

забезпечується різними способами, зокрема через визначення в складах 

злочинів кваліфікуючих ознак та привілейованих складів злочинів та 

встановлення у межах норми відповідних санкцій. 

Слушною є позиція Т. А. Леснієвськи-Костарєвої, що в науці 

кримінального права кваліфікуючі ознаки визначаються як встановлені законом 

та притаманні для відповідного виду злочинів суттєві обставини, які 

відбивають типовий, значно змінений (порівняно з основним складом злочину) 

ступінь суспільної небезпеки діяння й особи винного і впливають на 

кваліфікацію злочину, а також вони відображають значну зміну типової 

суспільної небезпеки скоєного та діяча [209, с. 230]. 

З усіх норм Особливої частини КК України, в яких передбачається 

кримінальна відповідальність за посягання на професійну діяльність 
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журналістів, лише три склади злочинів мають кваліфікуючу(і) ознаки, серед 

яких і злочин, передбачений ст. 345-1 КК України. Кваліфікуючою ознакою при 

погрозі або насильстві щодо журналіста в залежності від обставин, що 

впливають на підвищення суспільної небезпеки можна виділити форму 

співучасті. На основі проведеного дослідження кримінальної відповідальності 

за злочини, передбачені ст. 345-1 КК України розроблено пропозиції для 

удосконалення досліджуваної норми та запропоновано, враховуючи її зміст, 

доповнити зазначену класифікацію ознаками, які визначаються: 

1) спеціальними ознаками суб’єкта злочину; 2) мотивом вчинення злочину. 

Залежно від запропонованої класифікації розглянемо кваліфікуючі ознаки 

досліджуваного суспільно небезпечного діяння. Послідовність їх висвітлення, 

по-перше, обумовлена наявністю їх у нормі статті (першочергова 

характеристика), а, по-друге, пропозиціями щодо змін з метою удосконалення 

чинної редакції норми. Тобто проаналізуємо ознаки, пов’язані з: 1) формою 

співучасті; 2) спеціальними ознаками суб’єкта злочину; 3) формою вини; 

4) мотивом вчинення злочину.  

Кваліфікуючі ознаки, пов’язані із формою співучасті. У доктрині 

кримінального права зрозуміла та не потребує додаткового обґрунтування 

позиція, що співучасть у злочині здебільшого значно підвищує ступінь 

суспільної небезпеки вчиненого діяння. Застосування зазначеної кваліфікуючої 

ознаки притаманне саме насильницьким злочинам, при вчиненні яких наявність 

декількох співвиконавців значно полегшує їх вчинення. Якщо проводити 

зазначену паралель щодо злочину, передбаченого ст. 345-1 КК України, то 

вчинення його декількома виконавцями знизить можливість опору журналіста, 

його близьких родичів чи членів сім’ї і полегшить досягнути бажаного 

співучасниками злочину результату. Тобто, попередня змова між учасниками 

(не виключається в зазначеній формі співучасті вчинення злочину, за відсутності 

попередньої змови), розподіл ролей, створення перешкод, значно підвищує 

ступінь суспільної небезпеки вчинення погрози або насильства щодо журналіста. 
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У змісті ст. 345-1 КК України передбачена така форма співучасті, як 

вчинення зазначеного злочину організованою групою. Відповідно до ч. 3 

ст. 28 КК України злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в 

його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які 

попередньо зорганізувалися у стійке об’єднання для вчинення цього та іншого 

(інших) злочинів, об’єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників 

групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам 

групи [194]. Зазначені в законі ознаки організованої групи сформувалися в 

процесі розвитку кримінально-правової думки та загалом відповідають 

сучасним уявленням про такий вид співучасті. 

Відповідно до норм кримінального законодавства, попередня 

зорганізованість у стійке об’єднання полягає у попередній змові щодо 

здійснення злочинної діяльності. У контексті вчинення нею погрози або 

насильства щодо журналіста або його близьких родичів чи членів сім’ї, всі 

співучасники об’єднуються на підставі єдиного узгодженого плану подальших 

дій, із розподілом функцій та ролевої участі кожного із співучасників, 

спрямованих на досягнення його (плану) виконання. При цьому, кожен із 

учасників усвідомлює, чим він буде займатися, яку роль виконувати і якою є 

кінцева мета діяльності створеної групи. Зазначені особливості психологічного 

ставлення співучасників до погрози або насильства щодо журналіста: кожен 

учасник усвідомлює, що він входить до стійкої злочинної групи, бере на себе 

обов’язки щодо виконання усіх взаємопогодженних дій і вчинює, разом з 

іншими співучасниками, єдиний (спільний) злочин, передбачений  

ст. 345-1 КК України, при розподілі рольових функцій згідно з обумовленим 

планом. Під час вчинення даного злочину кожен окремий учасник групи 

характеризується згуртованістю, співорганізованістю всіх учасників, 

спрямованою на досягнення поставлених цілей, узгодженістю їх зусиль. 

Причому, сам собою факт домовленості співучасників, узгодження плану 

розподілу ролей та функціональних обов’язків, ще не буде достатнім для 

кваліфікації організованої групи у кримінально-правовому значенні доти, доки 
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співучасники не перейдуть до активної реалізації злочинного плану, хоча б у 

виді підготовчих дій до вчинення злочину, передбаченого ст. 345-1 КК України. 

Зазвичай, такі групи формуються з метою тривалої злочинної діяльності, 

що має корисливу спрямованість. Натомість погроза або насильство щодо 

журналіста за своєю детермінаційною природою є злочином більшою мірою 

ситуативним, адже прийняття рішення про його вчинення істотно залежить від 

криміногенної ситуації провокуючого чи конфліктного типу: провідним 

чинником у розгортанні мотивації злочинної поведінки в цьому випадку 

виступає саме професійна діяльність потерпілого.  

Крім того, характерною особливістю організованої групи є те, що її члени 

можуть брати участь у самих злочинних актах, безпосередньо спрямованих на 

об’єкт посягання. Їхня діяльність у складі організованої групи може полягати у 

виконанні певних, важливих для діяльності угруповання функцій, що фактично 

здійснюються поза тимчасовими межами початку і завершення безпосереднього 

акту посягання іншими конкретними членами групи, які виконують дії, 

охоплювані ознаками об’єктивної сторони конкретного складу злочину. 

Неможливо не згадати про таку форму співучасті, як група осіб за 

попередньою змовою: за соєю складовою вона є схожою до організованої 

групи, хоч і має значні відмінності. Спільною ознакою є момент укладання 

угоди про вчинення злочину, який має наступити заздалегідь до його реалізації. 

Різниця змови на вчинення групового злочину від простої згоди на спільне 

вчинення злочину полягає в наявності часового проміжку між прийняттям 

рішення про вчинення групового злочину і його реальним виконанням. 

Головною відмінною рисою організованої групи від групи осіб є 

попередня зорганізованість. У злочинних групах розглянутого виду не 

виділяється лідер, але, як правило, формується керівне ядро з найбільш 

активних і авторитетних членів. Рішення приймаються колективно, в 

основному на тлі конкретної ситуації і нерідко під впливом емоцій, що на нашу 

думку, ще більше підвищує ступінь суспільної небезпечності. На відміну від 

організованої групи, ролі під час вчинення злочину групою осіб за 
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попередньою змовою, як правило, не розподіляються – співучасники, вчиняють 

злочин, спільно. Багато дій співучасників здійснюються без продуманого 

плану, відповідно до ситуації, під впливом емоцій і стану хвилювання. 

Стійкість групи осіб за попередньою змовою відрізняється від стійкості 

як ознаки організованої групи тим, що в першому випадку формування 

злочинної групи ще не завершено, а її склад не стабілізувався. Стійкість 

організованої групи є основною її ознакою (стабільність, сталість, вхід до групи 

нових членів утруднено, вихід тяжкий). 

Вищеперераховані ознаки і те, що для групи осіб за попередньою змовою 

не потрібно ретельної підготовка до вчинення злочину, це свідчить про ще 

ймовірнішу вірогідність вчинення злочину передбаченого ст. 345-1 КК України. 

Що підтверджують приклади слідчої та судової практики, зокрема: 13 вересня 

2018 р. у Київському районному суді м. Полтави пройшло підготовче засідання 

у справі побиття журналіста «Трибуни» Особи_1. Суддя Особа_2 отримав 

матеріали провадження і прийняв рішення про початок судового розгляду. 

Особа_3 та Особа_4 з метою припинення коментування діяльності Особи_5 з 

проханням до Особа_1 не коментував його пости у «Facebook». З метою 

досягти бажаного результату Особа_3 та Особа_4 спричинили йому тілесні 

ушкодження. Відповідно до висновків судово-медичної експертизи Особі_1 

спричинили середньої тяжкості тілесні ушкодження у вигляді перелому 

нижньої щелепи зі зміщенням та закритої черепно-мозкової травми головного 

мозку. Дії особі перекваліфікували з ч. 1 ст. 345-1 КК України на ч. 1 

ст. 122 КК України, мотивуючи відсутністю бажання винних перешкодити 

законній професійній діяльності журналіста, а тілесні ушкодження були 

спричиненні на ґрунті особистих неприязних стосунків, умисел на які виник під 

час розмови. Судовий розгляд матеріалів кримінального провадження по 

обвинуваченню ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні групою осіб злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 122 КК України, в приміщенні Київського районного 

суду м. Полтави у відкритому судовому засіданні на 21.09.2018 р. о 09 год. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_629/ed_2018_08_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#629
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45 хв. Навіть при цьому по справі не має і досі судового вироку, вона не дістала 

подальшого розгляду [407]. 

Як бачимо з наведеного прикладу, кваліфікація дії групи осіб 

кваліфікується як основний склад, що не відповідає ступеню суспільної 

небезпеки вчиненого діяння. Тому, враховуючи викладене, результати 

компаративістського дослідження (підрозділ 1.3), а також результати 

анкетування 75 % (315 осіб із 420), пропонуємо в якості особливо 

кваліфікуючої ознаки запровадити до складу злочину, передбаченого ч. 3 

ст. 345-1 КК України, його вчинення групою осіб. Прийняття до уваги цієї 

пропозиції дозволить, на нашу думку, належним чином індивідуалізувати 

кримінальну відповідальність за погрозу або насильство щодо журналіста або 

його близьких родичів чи членів сім’ї. Однак треба при цьому у санкціях 

кваліфікованих складів злочину, передбаченого ст. 345-1 КК України більш 

конкретизувати межі покарання, оскільки в них передбачається практично 

максимальне, а інколи і безальтернативне покарання за дані види посягань. В 

іншому випадку виходить парадокс: за вчинення погрози щодо журналіста, 

його близького родича чи члена сім’ї у зв’язку із здійсненням цим журналістом 

законної професійної діяльності організованою групою, передбачається 

покарання від семи до чотирнадцяти років позбавлення волі, а за умисне 

вбивство від семи до п’ятнадцяти років. І виникає питання: невже погроза з 

метою припинення одноразової професійної журналістської діяльності 

рівнозначна за ступенем суспільної небезпеки до умисного протиправного 

спричинення смерті іншій людині. Тому чи доцільно говорити про неналежний 

кримінально-правових захист професійної діяльності журналістів в Україні, чи 

може краще вести мову про якісне її забезпечення? 

Кваліфікуючі ознаки, пов’язані із спеціальними ознаками суб’єкта 

злочину. Звернемо увагу на ознаки суб’єкта злочинів, передбачених  

ст. 345-1 КК України. Виходячи із буквального розуміння диспозицій  

ст. 345-1 КК України, суб’єктом погрози або насильства щодо журналіста може 

визнаватися тільки загальний. Однак, як свідчить слідча та судова практика, 
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цей злочин може вчинятися і службовою особою, зокрема: на підставі 

письмової заяви журналістки 24 лютого 2016 р. було винесено постанову про 

застосування заходів безпеки у вигляді охорони житла та майна, фізичної 

охорони потерпілої та членів її сім’ї строком на місяць, а 24 березня 2016 р. 

строк застосування заходів безпеки продовжено терміном на 1 місяць. Для 

виконання вказаних заходів були задіяні цілодобово 11 працівників 

Національної поліції та три службові авто. 

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява журналістки під 

час антикорупційного форуму, про те, що їй стали відомі факти про організацію 

працівниками поліції та прокуратури замаху на неї. Кримінальне провадження 

за фактом організації службовими особами правоохоронних органів Сумської 

області умисного заподіяння тілесних ушкоджень журналістці у зв’язку із 

здійсненням професійної діяльності (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 345-1 КК України) 

закрито, оскільки під час допиту журналістка відмовилась надавати показання, 

посилаючись на ст. 63 Конституції України [294]. 

Тому доцільно було б доповнити зміст диспозиції ч. 3  

ст. 345-1 КК України спеціальним суб’єктом – службовою особою. 

Підтвердженням може слугувати аналіз зарубіжного законодавства щодо 

кримінально-правового захисту журналістської діяльності (підрозділ 1.3). 

Визначення поняття «службова особа» надається двічі в КК України (в ч. 3 та 

ч. 4 ст. 18, а також в примітці до ст. 364 КК України). Змістовно ці визначення є 

відмінними і коло кримінально-правових норм, до яких вони можуть 

застосовуватися, також є різним. Зокрема, визначення, наведене в ч. 3 та ч. 4 

ст. 18 КК України застосовується до всіх кримінально-правових норм, за 

винятком норм, які згадані у п. 1 примітки до ст. 364 КК України. До останніх 

належать статті: 364, 368, 368-2, 369 КК України. Тобто, в цих статтях 

застосовується визначення поняття «службова особа», яке закріплене в п. 1 та 

п. 2 примітки до ст. 364 КК України. Натомість, в інших випадках (інших 

статтях КК України), як вже і зазначалося, слід застосовувати визначення 

поняття «службова особа», яке закріплене в ч. 3 та ч. 4 ст. 18 КК України. 

https://sumy.depo.ua/ukr/sumy/sumska-zhurnalistka-pogrozhue-vidpraviti-za-grati-mistsevih-06032016080100
https://sumy.depo.ua/ukr/sumy/sumska-zhurnalistka-pogrozhue-vidpraviti-za-grati-mistsevih-06032016080100
https://sumy.depo.ua/ukr/sumy/sumskiy-sud-vpershe-rozglyadav-spravu-pro-rozkrittya-zhurnalistom-20042016153100
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Грубим порушенням законодавчої техніки є такий термінологічний збіг, 

коли у нормативно-правовому акті згадується одне і те ж правове поняття, яке 

визначається та вживається в різних значеннях. Це ускладнює як його 

застосування, утворює ризики неоднакового застосування кримінального 

закону та спричиняє корупційні загрози у процесі самого правозастосування, а 

також призводить до труднощів розуміння самого терміна.  

Що стосується безпосередньо суб’єкта досліджуваного злочину, то слід 

констатувати, що ст. 345-1 КК України не згадується в п. 1 примітки до 

ст. 364 КК України як стаття щодо якої поширюється визначення публічної 

службової особи, а тому у цьому випадку повинно застосовуватися загальне 

визначення службової особи, закріплене в ч. 3 ст. 18 КК України. А у ч. 3 

ст. 18 КК України службова особа визначається як особа, яка постійно, 

тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснює функції представника 

влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймає в 

органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, 

в установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-

розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконує такі 

функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним 

органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним 

органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним 

органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, 

організації, судом або законом. На відміну від цього п. 1 примітки до 

ст. 364 КК України визначає, що службовою є особа, яка постійно, тимчасово 

чи за спеціальним повноваженням здійснює функції представника влади чи 

місцевого самоврядування, а також обіймає постійно чи тимчасово в органах 

державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи 

комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані з 

виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських 

функцій, або виконує такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа 

наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого 
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самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним 

статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, 

установи, організації, судом або законом. 

Тобто, відмінність визначень «службова особа» у КК України полягає у 

тому, що перше (ч. 3 ст. 18 КК України) охоплює віднесення до службових, тих 

осіб, які постійно чи тимчасово обіймають посади на будь-яких 
4
 

підприємствах, установах чи організаціях, пов’язані із виконанням 

організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, тоді як 

друге визначення (п. 1 примітки до ст. 364 КК України), з-поміж іншого, 

охоплює віднесення до службових, тільки осіб, які постійно чи тимчасово 

обіймають «на державних чи комунальних» підприємствах, установах або 

організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи 

адміністративно-господарчих функцій.  

На основі аналізу законодавчого визначення поняття «службова особа», 

можна виділити такі категорії службових осіб: 1) особа, яка виконує функції 

представника влади; 2) особа, яка виконує функції представника місцевого 

самоврядування; 3) особа, яка обіймає на підприємствах, установах, 

організаціях посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих 

функцій; 4) особа, яка обіймає на підприємствах, установах, організаціях 

посаду, пов’язану із виконанням адміністративно-господарських функцій; 

5) особа, яка виконує функції представника влади, представника місцевого 

самоврядування, організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські 

функції за спеціальним повноваженням (навіть за відсутності обіймання 

посади), яким особа наділяється повноважним органом державної влади, 

органом місцевого самоврядування, центральним органом державного 

                                                           
4
 Оскільки ч. 3 ст. 18 КК України не конкретизує форму власності підприємств, установ чи організації, на яких 

особа може обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських 

функцій, то можна зробити висновок, що форма власності цих підприємств, установ та організацій може бути 

будь-якою. Окрім того, згадка про службових осіб юридичної особи приватного права (ст. 364-1 та  
ст. 368-3 КК України) без окремого визначення цього поняття, підтверджує висновок про будь-яку форму 

власності підприємств, установ чи організацій, на яких, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України особа може 

обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій. 
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управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною 

службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом. 

Кваліфікуючі ознаки, пов’язані з формою вини. Кваліфікований склад 

погрози або насильства щодо журналіста характеризуються змішаною формою 

вини. Змішана (подвійна) форма вини являє собою різне психічне ставлення 

особи у формі умислу і необережності до різних об’єктивних ознак одного і 

того ж злочину. При змішаній (подвійній) формі вини щодо дії або 

бездіяльності має місце прямий умисел, щодо наслідків – необережність 

(злочинна самовпевненість чи злочинна недбалість) [188, с. 373]. Змішану 

форму вини можемо спостерігати в ч. 2 ст. 345-1 КК України, де передбачена 

самостійна відповідальність за нанесення потерпілому побоїв. Коли винний 

бажає вплинути на виконання журналістом своєї законної професійної 

діяльності, помститися за таку діяльність саме нанесенням побоїв, не бажаючи і 

не допускаючи настання тілесних ушкоджень, ставиться до них необережно. 

Як бачимо, законодавець під час визначення умислу (як і вини в цілому) 

використовує зміст інтелектуального та вольового елементів психіки. 

Інтелектуальний момент умислу (як прямого, так і непрямого) як форми вини 

основного складу злочину, передбаченого ст. 345-1 КК України, полягає у: 

1) усвідомленні особою суспільно небезпечного характеру свого діяння (дії або 

бездіяльності); 2) передбачені його суспільно небезпечних наслідків. 

Перш ніж перейти до ознак інтелектуального елементу умислу під час 

вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345-1 КК України, слід врахувати 

матеріальну конструкцію цього складу злочину, а саме: він може вчинятися  

або в цілому з прямим умислом, або з прямим умислом щодо дії і з непрямим 

умислом щодо наслідку. Остання обставина зумовлюється вірогідністю 

вчинення насильства щодо журналіста або його близьких родичів чи членів 

сім’ї з неконкретизованим умислом відносно наслідків, реалізація якого 

значною мірою залежить від обстановки (зовнішніх обставин) злочину, 

поведінки потерпілого тощо. Тому можемо виділити такі ознаки 
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інтелектуального елементу умислу під час вчиненні злочину, передбаченого 

ч. 2 ст. 345-1 КК України: 

1) усвідомлення характеру діяння, тобто розуміння винним фактичної 

сторони вчинюваних ним дій, а саме того, що вони: можуть завдавати 

фізичного болю, тягнути за собою легкі чи середньої тяжкості тілесні 

ушкодження;  спрямовані щодо конкретної особи; 

2) усвідомлення особливостей соціального статусу потерпілого та 

специфіки його діяльності. Така ознака цілком співпадає за змістом з 

аналогічною складовою інтелектуального елементу прямого умислу під час 

вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 345-1 КК України; 

3) усвідомлення суспільної небезпечності діяння. Зміст цієї ознаки є 

аналогічним відповідній ознаці в характеристиці умислу щодо погрози, але що 

стосується усвідомлення основної спрямованості злочинного діяння на сферу 

свободи слова та інформації, що пов’язано з усвідомленням соціального 

статусу потерпілого. Оскільки посягання на нормальну діяльність журналіста 

вчиняється через фізичне насильство (ч. 2 ст. 345-1 КК України), то винний 

усвідомлює те, що він завдає шкоду також здоров’ю потерпілого; 

4) усвідомлення протиправності діяння. Зазначена ознака також співпадає 

за змістом з аналогічною складовою інтелектуального елементу прямого умислу 

під час вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 345-1 КК України, в частині 

узагальненого розуміння факту порушення винним норм права, присвячених 

регулюванню суспільних відносин в інформаційній галузі стосовно заборони 

впливу у будь-якій формі (зокрема шляхом насильства) на журналіста у зв’язку 

із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності.  

Додатково суб’єкт злочину має усвідомлювати, що порушення фізичної 

недоторканості також заборонено законом і заподіюючи передбачені ч. 2  

ст. 345-1 КК України тілесні ушкодження, він вчиняє порушення певної 

правової заборони; 

5) передбачення можливості настання суспільно небезпечних наслідків. 

Ця ознака умислу означає розумове уявлення особи про результати своєї дії або 
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бездіяльності. При цьому передбачення тут має конкретний характер. Особа в 

цьому разі чітко усвідомлює, що саме від її конкретного діяння настануть або 

можуть настати суспільно небезпечні наслідки. У кримінальному праві 

визначається, що передбачення є психічним переживанням, що належить до 

майбутнього [64]. Отже, вчиняючи злочин, передбачений ч. 2  

ст. 345-1 КК України винний має передбачати: а) можливість настання та 

неминучість суспільно небезпечних наслідків у виді фактичного заподіяння 

фізичного болю, легких чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень (щодо 

злочину, передбаченого ч. 3 ст. 345-1 КК України – тяжких тілесних 

ушкоджень); б) існування причинного зв’язку між своїми діями та суспільно 

небезпечними наслідками (тобто передбачати те, що саме від його дій, можуть 

настати суспільно небезпечні наслідки). 

Із цього випливає, що вольова ознака умислу визначається виключно за 

ставленням особи до настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння. 

Така законодавча позиція неодноразово піддавалася критиці в наукових 

джерелах. Зокрема, Р. В. Вереша окремо визначає ознаки умислу щодо 

злочинів, момент закінчення яких пов’язується із настанням суспільно 

небезпечних наслідків, і окремо – злочинів, момент закінчення яких не 

пов’язується із настанням суспільно небезпечних наслідків. При цьому в 

першому випадку вчений підтримує чинне законодавче визначення прямого та 

не прямого умислу, тоді як в другому – формулює власне визначення цих 

понять, що не охоплює інтелектуального чи вольового ставлення особи до 

суспільно небезпечних наслідків [62, с. 14; 63, с. 384]. 

З такою позицією варто погодитися, оскільки конструкція об’єктивної 

сторони визначає коло ознак, які повинні охоплюватися умислом винного. 

Водночас, якщо конструкція об’єктивної сторони не визначає (не охоплює) 

ознаки суспільно небезпечних наслідків, то очевидно, що вони не повинні 

охоплюватися і психічним ставленням винного. За таких умов, чинне 

законодавче визначення прямого та непрямого умислу є виправданим тільки 

стосовно матеріальних складів злочинів. В іншому ж випадку психічне 
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ставлення винного не повинно стосуватися і корелюватися з ознаками настання 

суспільно небезпечних наслідків. 

Однак слід звернути увагу, що такий підхід дає можливість виокремити 

види умислу (прямий та непрямий) тільки відносно матеріальних складів 

злочину, об’єктивна сторона яких пов’язана із настанням суспільно 

небезпечних наслідків. Натомість, у формальних складах злочинів психічне 

ставлення особи у формі умислу характеризується тільки прямим умислом.  

Логіка окресленого підходу пояснюється тим, що особа, усвідомлюючи 

ознаки свого діяння та вчиняючи його, однозначно бажає такого вчинення, а 

отже, ставиться до нього з прямим умислом. Важко уявити собі ситуацію, коли 

особа вчиняє діяння не бажаючи, а тільки свідомо припускаючи його вчинення. 

На думку Л. І. Казміренко та О. Л. Мартенка, у випадках непрямого умислу 

йдеться про усвідомлену активність, складний вольовий акт, реалізація якого 

передбачає проходження етапу боротьби мотивів. Суб’єкт бажає вчинити 

конкретні дії (інакше він не вчинював би їх) та усвідомлює фактичну сторону 

своїх дій [149, с. 127; 221, с. 10]. 

Вольовий момент прямого умислу – це бажання настання передбачуваних 

наслідків свого діяння. Вольова ознака умислу під час погрози або насильства 

щодо журналіста як злочину з формальним складом переміщується з наслідків 

на діяння. У злочинах передбачених ч. 2 та 3 ст. 345-1 КК України, особа бажає 

заподіяти потерпілому реального фізичного болю чи тілесного ушкодження 

відповідного ступеню тяжкості. 

Слід зазначити, що настання наслідків, перелічених ч. 2 та 3  

ст. 345-1 КК України, не завжди є кінцевою метою особи, вони можуть бути 

також своєрідним «ланцюгом» досягнення більш віддаленої мети – схилити 

журналіста до вчинення незаконної професійної діяльності. Тому настання 

наслідків, передбачених ч. 2 та 3 ст. 345-1 КК України, є невід’ємною складовою 

змісту бажання при вчиненні злочину. 

Кваліфікуючі ознаки, пов’язані з мотивом вчинення злочину. Також 

хочемо наголосити на такому. В Україні, як і в багатьох державах 
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Європейського Союзу, люди стають жертвами насильства через колір шкіри, 

належність до певної етнічної, релігійної та сексуальної групи. На підґрунті 

вищевказаних переконань стають жертвами і журналісти.  

Прикладом можуть слугувати неодноразові погрози фізичною розправою, 

а згодом і вбивство журналіста Володимира Кательницького за релігійне 

переконання, а саме за принципову позицію щодо антиукраїнської діяльності 

Московського патріархату в Україні та захист Української Автокефальної 

Православної Церкви. Офіційна версія працівників міліції (наразі поліції) та 

прокуратури схиляється до пограбування, що нібито з квартири вбитого зникли 

8 тисяч американських доларів, але, за свідченнями рідного брата убитого, у 

квартирі нічого не взяли: ані материних золотих прикрас, ані грошей. Зникли 

лише рукописи, деякі статті, документи та безцінна відеотека. У кримінально-

правовій та кримінологічній доктрині України дефініції поняття «нетерпимість» 

не існує, але пояснення його змісту можна знайти в міжнародних правових 

актах. Так, у ст. 2 Декларації принципів толерантності, прийнятої і проголошеної 

Генеральною конференцією ЮНЕСКО на 28 сесії, що відбувалася в Парижі 25 

жовтня – 16 листопада 1995 р., зазначено, що нетерпимість може набувати 

форми маргіналізації соціально найменш захищених груп, їхнього виключення 

з суспільного і політичного життя, а також насильства і дискримінації відношено 

них. За своїм змістом нетерпимість включає ненависть, але не зводиться лише 

до цього відчуття. Нетерпимість може відбивати стан постійного або 

переважного невдоволення щодо оцінки діяльності, яку здійснює людина іншої 

національності. Застосований законодавцем термін «расовий» походить від 

слова «раса». Раса – велика група людей, які мають спільне походження і низку 

характерних спільних фізичних особливостей, набутих у процесі історичного 

розвитку під впливом природних і соціальних умов існування [58]. 

Термін «національний» традиційно пов’язують із поняттям «нація» – це 

історична спільнота людей, яка склалася на єдиній території за часи 

формування постійних економічних зв’язків, мови, характеру (менталітету), 

культури [349]. Термін «релігійний» відображає ставлення особи до релігії, яка 
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являє собою: «Погляди та уявлення, в основі яких лежить віра в існування 

надприродних сил – богів, духів, душ, в їхнє панування над світом. Та чи інша 

віра; віросповідання» [58]. 

Мотив релігійної нетерпимості охоплює неприязнь особи до релігійної 

ідеології, релігійних об’єднань, діяльності релігійних об’єднань та їх 

представників, ставлення до служителів церкви та віруючих, що сповідують 

певну релігію або в межах однієї релігії представляють іншу конфесію тощо. 

Тому на наш погляд, доцільно б також включити як особливо 

кваліфікуючу ознаку вчинення даного злочину з мотивів расової, національної 

чи релігійної нетерпимості. Наприклад це може бути помста журналісту за те, 

що останній відмовився підтримати національну або релігійну дискримінацію. 

Також на основі аналізу різних форм множинності погрози або насильства щодо 

журналіста обґрунтовано необхідність внесення змін до диспозиції ч. 4  

ст. 345-1 КК України щодо доповнення її такою кваліфікуючою ознакою, як 

вчинення діянь, передбачених ч. 1–3 зазначеної норми повторно (підтримали 

95,5 % респондентів), за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з 

використанням службового становища. 

 

 

3.2. Особливості кваліфікації погрози або насильства  

щодо журналіста 

 

Продовжуючи дослідження питань кримінально-правової характеристики 

погрози або насильства щодо журналіста, необхідно перейти до вивчення 

відмежування досліджуваного злочину від суміжних та особливостей його 

кваліфікації. При цьому слід звернути увагу, що в межах цього підрозділу 

розглядатимуться виключно особливості кваліфікації таких злочинів. Водночас, 

цілком очевидним є і той факт, що розглянути всі можливі варіанти поєднання 

вчинення погрози або насильства щодо журналіста із суміжними злочинами, а 

відтак і розглянути всі особливості, які стосуються всіх випадків такого 
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поєднання є навряд чи можливим. У відповідності з цим, ми спробуємо 

зупинитися тільки на найбільш складних та найбільш ймовірних, на нашу 

думку, випадках поєднання вчинення погрози або насильства щодо журналіста 

із суміжними злочинами. 

Існує багато форм протиправного злочинного впливу на осіб, які 

здійснюють професійну журналістську діяльність, що ускладнює застосування 

ст. 345-1 КК України. В Особливій частині КК України міститься багато норм, 

які за об’єктивними або суб’єктивними ознаками є подібними до діяння, 

передбаченого ст. 345-1 КК України. У зв’язку з цим не викликає сумніву 

необхідність розгляду питань, пов’язаних з відмежуванням погрози або 

насильства щодо журналіста від суміжних складів злочинів. 

Частина перша ст. 345-1 КК України передбачає відповідальність за 

погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна 

журналіста, а також щодо його близьких родичів чи членів сім’ї, у зв’язку зі 

здійсненням ним законної професійної діяльності. При цьому, у КК України 

існує ще декілька правових норм, що передбачають відповідальність за такі 

злочини, як «Погроза вбивством» (ст. 129 КК України), «Погроза або 

насильство щодо працівника правоохоронного органу» (ст. 345 КК України), 

«Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча» 

(ст. 346 КК України), «Погроза або насильство щодо службової особи чи 

громадянина, який виконує громадський обов’язок» (ст. 350 КК України) і 

«Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного» 

(ст. 377 КК України), «Погроза або насильство щодо захисника чи 

представника особи» (ст. 398 КК України). Тому постає цілком слушне питання 

про відмежування та співвідношення цих норм. У цьому випадку можна 

говорити про виникнення конкуренції чи колізії між статтями КК України, що 

входять до II та XV Розділів його Особливої частини, а саме «Злочини проти 

життя та здоров’я особи», «Злочини проти авторитету органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян» [72, с. 130]. 
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У випадку зі ст. 345-1 КК України при вчиненні цього діяння одночасно 

вбачається вчинене особою діяння містить ознаки як мінімум двох 

кримінально-правових норм. Але це положення свідчить про наявність не 

сукупності злочинів, а конкуренції кримінально-правових норм, і на відміну від 

сукупності, при конкуренції норм вчиняється один злочин, хоча він і містить 

ознаки двох (або більше) кримінально-правових норм. Зокрема, вона вбачається 

перш за все при зіставленні двох правових норм, що передбачають 

відповідальність за погрозу вбивством ст. 129 КК України і погрозою або 

насильством щодо журналіста ст. 345-1 КК України. Їде мова про такий вид 

конкуренції кримінальних норм, як конкуренція загальної та спеціальної норм, 

вона виникає у зв’язку із прагненням законодавця диференціювати кримінальну 

відповідальність шляхом виділення із загальної норми спеціальних норм, які 

передбачають або більш сувору, або, навпаки, більш м’яку відповідальність, 

порівняно із загальною нормою. 

У теорії кримінального права застосовується правило, згідно з яким при 

конкуренції загальної та спеціальної норм дії винного повинні кваліфікуватися 

за спеціальною нормою, незалежно від того, яка міра покарання передбачена в 

її санкції: більш м’яка чи, навпаки, більш тяжка. Тобто законодавець виділяє 

спеціальні норми за принципом не тільки пониженої, але й підвищеної 

суспільної небезпеки того чи іншого діяння. Позиція Верховного Суду 

аналогічна, тобто, якщо злочин одночасно передбачений загальною і 

спеціальною нормами, то сукупність злочинів відсутня, і застосуванню підлягає 

спеціальна норма, яка найбільшою мірою відображає специфіку та особливості 

такого злочинного діяння [400, с. 131]. 

Стаття 129 КК України є загальною нормою, а ст. 345-1 КК України – 

спеціальна норма відносно до погрози вбивством, тобто при такому виді 

конкуренції завжди застосовується спеціальна норма, яка за своїм обсягом є 

індивідуальним випадком з подібних. Тому, кваліфікувати дії винного в цьому 

випадку слід тільки за ст. 345-1 КК України, і додаткова кваліфікація за 

ст. 129 КК України за погрозу вбивством не потрібна. Аналогічна ситуація і у 
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випадку як зі ст. 129 КК України, по відношенні до ст. 345-1 КК України 

вирішується питання з кримінально-правовою нормою, передбаченою 

ст. 195 КК України «Погроза знищення майна», ст. 125 КК України «Умисне 

легке тілесне ушкодження», ст. 122 КК України «Умисне середньої тяжкості 

тілесне ушкодження», ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне 

ушкодження», які є загальними для ч. 2, 3 ст. 345-1 КК України. 

Злочинами одного ряду з досліджуваною нормою є склади злочинів, 

передбачених ст. 345, 346, 350, 377, 398 КК України. Від злочинів, 

передбачених ст. 345-1 КК України вони відрізняються насамперед 

безпосереднім об’єктом злочинного посягання. Відмежовують зазначені 

злочини і за різного роду потерпілими. Мотиви вчинення зазначених злочинів є 

тотожними – бажання припинити певні дії потерпілого або помста за його 

правомірну діяльність. 

На основі аналізу відмежування досліджуваних норм слід констатувати, у 

разі повного збігу об’єктивної сторони і деяких інших ознак досліджуваний 

склад злочину відрізняється від суміжних, по-перше, безпосереднім об’єктом 

злочинного посягання, по-друге, за колом тих осіб, які можуть виступати 

потерпілими від цих злочинів, і, відповідно, за видами діяльності, законодавче 

забезпечення захисту яких здійснюється у зазначених статтях КК України. 

Так, складними, з точки зору кваліфікації, видаються випадки, коли під 

час вчинення злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України, кваліфікація 

реальної сукупності виявляє певну неоднозначність при її відмежуванні від 

продовжуваного одиничного злочину, коли за висловленням погрози 

насильством журналісту вчиняється реальне насильство. Виникає питання: в 

зазначеному випадку злочин буде одиничний продовжуваний, або ж вчинене 

належить кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ч. 1, 2, 3 чи 4 

ст. 345-1 КК України?  

Для відповіді на зазначене питання в першу чергу слід враховувати 

умисел винного. Однак не має братися до уваги та обставина, що умислом 

винного одразу охоплювались і погроза, і насильство, тобто на момент 
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висловлення погрози винний мав на меті в подальшому застосувати насильство 

до журналіста його родичів чи членів сім’ї. Погроза не усвідомлюється винним 

як самодостатній захід, який здатний сприяти досягненню віддаленої мети 

перешкоджання професійній діяльності журналіста, а вона здебільшого 

усвідомлюється винним як складова розтягнутої у часі й ускладненої за змістом 

дії, певна частина підготовчого етапу, яка є зовсім не обов’язковою. Однак, 

незважаючи на це, немає достатніх підстав кваліфікувати вчинене як 

одиничний продовжуваний злочин. Це зумовлене тим, що останній можливий 

виключно щодо тотожних діянь, які порушують тотожні кримінально-правові 

норми, сформовані в одній й тій самі частині статті. А також при цьому слід 

розуміти, що сукупність утворюють злочини, передбачені різними 

кримінально-правовими нормами (які хоча можуть міститися і в одній статті 

Особливої частини КК України, однак в різних її частинах). Тому правила 

кваліфікації різних стадій одного й того ж злочину не є доцільним у 

застосуванні, адже злочини з юридичної точки зору є самостійними, 

передбаченими різними частинами однієї статті.  

Тому, враховуючи загальне правило кваліфікації, якщо винний спочатку 

висловив погрозу вбивством або насильством щодо журналіста його родичів чи 

членів сім’ї, а через деякий час застосував до останнього реальне насильство 

(побої, мордування чи тілесні ушкодженні), то вчинене треба кваліфікувати за 

сукупністю злочинів, передбачених ч. 1 та 2 або 3 ст. 345-1 КК України.  

Як продовжуваний злочин може бути погроза або насильство щодо 

журналіста, якщо сама погроза вчиняється з надсиланням інформації 

погрозливого змісту в кілька етапів (але охоплюватись єдиним умислом 

винного), або виражаються різні види погроз (у різний час й з одного й того 

самого мотиву (перешкоджання законній професійній діяльності журналіста), 

то дії винного слід кваліфікувати як продовжуваний злочин. За умови, що 

винний має на меті досягти визначеного результату і на шляху до кінцевої цілі 

він відповідним чином корегує, уточнює, інколи дублює погрози. За відсутності 

такої єдності не можна кваліфікувати як продовжуваний злочин.  
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У випадку, якщо погрозі журналісту, його родичам чи членам сім’ї 

притаманна об’єктивна вираженість, реальність, персоніфікованість тощо, ці 

риси зводять її до рангу саме суспільно небезпечного діяння, яке вже посягає на 

охоронювані суспільні відносини, що принципово не може тлумачитись як 

виявлення умислу. Саме умисел цілеспрямовано винний доводить до відома 

потерпілого, вчиняючи при цьому самостійний склад злочину. Таким чином, в 

будь-якому випадку висловлення погрози вбивством, насильством щодо 

журналіста, його родичам чи членам сім’ї, або ж погроза знищення майна, за 

якою слідувало реальне заподіяння побоїв, тілесних ушкоджень, вбивство, 

пошкодження або знищення майна, слід кваліфікувати за правилами реальної 

сукупності злочинів – ч. 1 та ч. 2 або 3 ст. 345-1 КК України або відповідної 

частини ст. 347-1 чи 348-1 КК України. 

Доцільно зазначити, що склади злочину ч. 1, 2 та 3 ст. 345-1 КК України є 

відсильними до інших статей КК України (ст. 121, 122, 125, 345, 346, 350, 377, 

398). Оскільки закріплені в них суспільно небезпечні діяння знаходять свою 

самостійну кримінально-правову оцінку в них. Кримінально-правові норми, що 

містяться в останніх, знаходяться у співвідношенні з нормами ст. 345-

1 КК України як загальні зі спеціальними (домінує при кваліфікації пріоритет 

спеціальних норм над загальними при їх конкуренції). Підставою їх 

розмежування є мета вчинення злочину, яка при вчинення погрози або насильства 

щодо журналіста виступає обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони та 

виражає бажання винного вплинути на законну професійну діяльність журналіста 

з метою перешкоджання їй. За умови існування іншої мети – дії винного слід 

кваліфікувати як злочин проти життя та здоров’я особи (принцип judicis est 

pronuntiando sequi regulam, exceptione non probate). Тобто сформований у межах 

ст. 345-1 КК України об’єкт кримінально-правової охорони охоплює виключно 

ті суспільні відносини, що реалізуються як законна журналістська діяльність.  

Однак тут треба враховувати, що у випадку, якщо журналіст отримав 

неправомірну вигоду і не вчинив обумовлені угодою з хабародавцем дії і з 

метою помсти останній застосовує до журналіста насильство (наприклад, 
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спричиняє тяжкі тілесні ушкодження), то вчинений злочин необхідно 

кваліфікувати на загальних засадах, тобто за ч. 1 ст. 121 КК України. Адже дії 

винного в такому випадку не посягають на зазначені відносини, завдаючи 

шкоду лише здоров’ю потерпілого, а за аналогічної ситуації (отримання 

неправомірної вигоди журналістом) у випадку погрози вбивством, 

застосовується кваліфікація за ст. 129 КК України. 

Це свідчить про те, що при кваліфікації погрози або насильства щодо 

журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї необхідно встановлювати 

предикатні діяння, що мали місце зі сторони журналіста (і саме вони 

перебували в основі мотивації насильницьких дій щодо нього), у такому 

випадку дії винного слід кваліфікувати за відповідною статтею Особливої 

частини КК України, що передбачає кримінальну відповідальність за злочини 

проти життя та здоров’я. 

Цікавим є питання щодо кваліфікації повторності за вчинення злочину, 

передбаченого ст. 345-1 КК України. У випадку, якщо погрози в різний час 

висловлювались щодо різних осіб (окремо щодо журналіста, окремо щодо 

близьких родичів чи членів сім’ї), навіть з одного й того самого приводу, або ж 

погрози вчинення юридично різних суспільно небезпечних дій (перша погроза 

– щодо вбивства або знищення майна, друга – щодо насильства чи навпаки), то 

такі дії слід кваліфікувати за правилами повторності. Однак жодна з диспозицій 

ст. 345-1 КК України не передбачає такої кваліфікуючої ознаки, як повторність, 

що, з огляду на специфіку ускладненої юридичної конструкції досліджуваного 

складу злочину, слід визнати прогалиною. Вирішенням зазначеного питання є 

доповнення ч. 4 ст. 345-1 КК України ознакою повторності та викладенні її в 

такій редакції: «Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї 

статті, вчинені організованою групою або повторно». 

Тобто, якщо винний спочатку вчинив погрозу вбивством щодо 

журналіста, а через деякий час – щодо його близьких родичів або погрозу 

знищення майна, тоді його дії доцільно кваліфікувати за наступною формулою: 

ч. 1, 4 ст. 345-1 КК України (з урахуванням запропонованого нами доповнення 
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щодо ознаки повторності у ч. 4 ст. 345-1 КК України) – погроза вбивством 

щодо журналіста та погроза знищенням майна близьких родичів (або погроза 

насильством щодо близького родича журналіста) у зв’язку зі здійсненням цим 

журналістом законної професійної діяльності, вчинена повторно. За умови, 

якщо у винного спочатку був умисел лише на погрозу вбивством журналіста у 

зв’язку зі здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності і він її 

реалізував, а потім виник умисел знову на погрозу вбивством, який досяг 

кінцевої мети, то дії винного доцільно кваліфікувати за наступною формулою: 

ч. 4 ст. 345-1 КК України (з урахуванням запропонованого нами доповнення 

щодо ознаки повторності у ч. 4 ст. 345-1 КК України) – погроза вбивством 

журналіста у зв’язку зі здійсненням цим журналістом законної професійної 

діяльності, вчинена повторно. Це зумовлено тим, що «поглинання» 

здійснюється лише в тому випадку, коли погроза стосувалася умовно 

тотожного насильства та щодо одного й того самого потерпілого. Аналогічним 

чином слід підходити й до кваліфікації повторності у випадку первинного 

вчинення погрози та наступного застосування реального насильства у виді 

побоїв, тих чи інших тілесних ушкоджень. 

Однак, за чинною редакцією ст. 345-1 КК України та положеннями ч. 1 

ст. 33 КК України – окремі погрози щодо журналіста та його близьких родичів, 

які не охоплюються єдиним умислом та здійснюються з метою перешкоджання 

законній професійній діяльності журналіста слід кваліфікувати лише за ч. 1 

ст. 345-1 КК України. Оскільки кваліфікація сукупності кожного окремого 

епізоду за ч. 1 ст. 345-1 та ч. 1 ст. 345-1 КК України виключається, в такому разі 

формула кваліфікації не відповідатиме законодавчо закріпленому в ч. 1 

ст. 33 КК України поняттю сукупності злочинів, відповідно до якого неможливе її 

існування у випадку вчинення двох і більше злочинів, передбачених однією 

частиною статті КК України. Тому є доцільним та необхідним прийняття 

запропонованого нами вище доповнення до ч. 4 ст. 345-1 КК України щодо 

повторності, це допоможе сприяти усуненню законодавчої прогалини стосовно 

кваліфікації погрози або насильства щодо журналіста. 
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Цікавим моментом є кваліфікація насильства щодо журналіста, що 

спричинило тяжкі тілесні ушкодження, що потягли смерть останнього. В цьому 

випадку до діяння у виді тілесних ушкоджень винний ставився з умислом, а до 

наслідку у виді смерті – з необережністю. Таке посягання виходить за межі 

складу злочину, передбаченому ч. 3 ст. 345-1 КК України. Тому виникає 

потреба в додатковій кваліфікації дій винного за ч. 2 ст. 121 КК України, а не за  

ст. 348-1 КК України, оскільки склад злочину, сконструйований в межах 

останньої передбачає виключно умисну форму вини щодо наслідків у виді 

смерті журналіста. Крім того, кваліфікація за ст. 348-1 КК України 

виключається у зв’язку з тим, що посягання на життя журналіста у ній є 

спеціальним видом умисного вбивства з мотиву перешкоджання законній 

професійній діяльності журналіста. 

Реальна сукупність матиме місце, коли спосіб реалізації погрози або 

насильства щодо журналіста пов’язаний із вчиненням інших – допоміжних 

злочинів, таких як створення злочинної організації з метою вчинення насильства 

над журналістом його близькими родичами чи членами сім’ї (ст. 255 КК України); 

втягнення неповнолітніх в злочинну діяльність (ст. 304 КК України) – у 

випадку залучення неповнолітнього для вчинення погрози або насильства щодо 

журналіста його близьких родичів чи членів сім’ї тощо.  

У випадку заподіяння журналісту тілесних ушкоджень з метою 

перешкоджання його законній професійній діяльності, що супроводжувалось 

заволодінням майном потерпілого. В такому випадку кваліфікація вчиненого 

злочину має відбуватися за сукупністю злочинів, передбачених ч. 2 чи 3  

ст. 345-1 КК України (залежно від тяжкості тілесних ушкоджень) та 

відповідним злочином проти власності (за відповідними частинами 

ст. 187 КК України – розбій або ст. 186 КК України – грабіж) залежно від 

способу вчинення. У випадку втрати свідомості журналістом під час 

спричинення йому тілесних ушкоджень, заволодіння його майном буде 

кваліфікуватися за сукупністю ст. 345-1 та 185 КК України, спричинення 

журналісту тілесних ушкоджень (легких, середньої тяжкості або тяжких) та 
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крадіжка – таємне викрадення чужого майна (частина ст. 185 КК України буде 

залежати від розмірів викраденого майна, враховуючи його оцінку 

встановленою судово-бухгалтерською експертизою). 

Відмежування злочину, передбаченого ст. 345-1 КК України від суміжних 

має ґрунтуватися на врахуванні специфіки правил кваліфікації при конкуренції 

загальної та спеціальної кримінально-правової норми, а також об’єктів 

злочинів. Крім того, конструктивні особливості погрози або насильства щодо 

журналіста зумовлюють тісний зв’язок суспільно небезпечних дій винного із 

його законною професійною діяльністю. 

Суміжним із досліджуваним є склад злочину, передбачений  

ст. 348-1 КК України – посягання на життя журналіста. Об’єктивна сторона 

останнього полягає у суспільно небезпечних діях, спрямованих на умисне 

заподіяння смерті потерпілому – журналісту, його члену сім’ї, близькому 

родичу, в тому числі й дії, що полягають у замаху на вбивство. Тому виникає 

питання щодо відмежування замаху на вбивство журналіста в контексті  

ст. 348-1 КК України та насильства у виді тих чи інших тілесних ушкоджень в 

контексті ч. 2, 3 ст. 345-1 КК України, тобто в ситуації, коли ознаки об’єктивної 

сторони не дають чітких підстав для відповідного розмежування. При 

кваліфікації в таких випадках має враховуватися спрямованість умислу винного 

або на заподіяння смерті, або – тілесних ушкоджень. Свідченням достовірного 

встановлення умислу є характер й локалізація тілесних ушкоджень, їх кількість, 

інтенсивність заподіяння, причини, з яких особа умисел не довела до кінця. 

Якщо при намірі позбавити життя журналіста у зв’язку зі здійсненням 

ним законної професійної діяльності, суб’єкт злочину вчинив для цього певні 

дії, однак смерть не настала з причин, що не залежали від його волі, то 

незалежно від ступеню реалізації умислу (тобто закінчений замах або 

незакінчений) матиме місце злочин, передбачений ст. 348-1 КК України. 

Натомість дії підлягають кваліфікації за відповідною частиною  

ст. 345-1 КК України за умови, що умислом винного заподіяння смерті не 

охоплювалось. Якщо мала змішана форма вини, тобто по відношенню до дій 
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(заподіяння тілесних ушкоджень) – умисел, а щодо суспільно небезпечних 

наслідків у виді смерті – необережність, вчинене належить кваліфікувати за 

сукупністю злочинів, передбачених ч. 3 ст. 345-1 та ч. 2 ст. 121 КК України.  

Заподіяння смерті потерпілому через необережність, слід кваліфікувати 

за сукупністю злочинів, передбачених ч. 1 ст. 345-1 КК України та ч. 1 

ст. 119 КК України – погроза вбивством журналісту у зв’язку з здійсненням 

ним законної професійної діяльності та вбивство з необережності (наприклад, 

під час вираження погрози зарядженою вогнепальною зброєю). До того ж, 

кваліфікація за ст. 348-1 КК України виключається з урахуванням умисної 

форми вини, як ознаки суб’єктивної сторони зазначеного складу злочину. 

Якщо ж винний неправильно оцінює статус потерпілого при вчиненні 

злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України, то в такому випадку присутня 

помилка в потерпілому. В такому випадку можливість кваліфікації за даною 

нормою виключається. Помилка відносно об’єкта злочину, коли винуватий 

посягає на однорідний об’єкт порівняно з тим, якому він мав намір спричинити 

шкоду (наприклад, особа застосовує насильство щодо одного журналіста 

замість іншого), не впливає на кримінально-правову оцінку скоєного. У цьому 

разі дії кваліфікують за нормами, що передбачають відповідальність за дані дії, 

не враховуючи специфіку потерпілого. 

У випадку висловлення погрози близькому родичу чи члену сім’ї 

журналіста, який насправді ним не є, такі дії слід кваліфікувати як замах на 

погрозу вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням майна 

близького родича журналіста. Прикладом може слугувати погроза, висловлена 

сину журналіста, коли винний насправді не знає про факт нерідності останніх. 

Тобто суб’єкт повинен бути обізнаний у загальних рисах із 

характеристикою потерпілого як особи, яка здійснює журналістську діяльність, 

або є близьким родичем чи членом сім’ї журналіста. Усвідомлювати статусу 

журналіста, який повинен ґрунтуватись на достовірних (отриманих з надійного 

джерела або особисто) даних про зазначений факт. Суб’єкт неправильно 

оцінюючи статус потерпілого, формується таким чином помилка в особі 
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потерпілого, яка підпадає під поняття фактичної помилки в об’єкті. В такому 

випадку можливість кваліфікації за даною нормою виключається. Помилка 

відносно об’єкта злочину, коли винуватий посягає на однорідний об’єкт 

порівняно з тим, якому він мав намір спричинити шкоду (наприклад, особа 

застосовує насильство щодо одного журналіста замість іншого), не впливає на 

кримінально-правову оцінку скоєного. 

Зупинимося на питаннях кваліфікації злочинів, передбачених  

ст. 345-1 КК України, під час застосування способу його вчинення, що містить 

ознаки окремого складу злочину. Це є актуальним питанням з огляду на те, що 

спосіб вираження погрози здебільшого може мати ознаки самостійного, а в 

деяких випадках і більш тяжкого злочину. Зокрема, у випадку якщо вираження 

погрози журналісту його близьким родичам чи членам сім’ї супроводжується 

грубим порушенням громадського порядку, поєднується з мотивом явної 

неповаги до суспільства, супроводжується винятковим цинізмом чи особливою 

зухвалістю, то такі дії необхідно кваліфікувати за сукупністю злочинів – ч. 1 

ст. 345-1 та ч. 1 ст. 296 КК України. Це положення ґрунтується на диференціації 

об’єктів суспільно небезпечного посягання (професійна журналістська 

діяльність та громадський порядок), хоча умисел може бути лише спрямований 

на перешкоджання законній професійній діяльності журналіста. Також 

додаткової кваліфікації за ст. 296 КК України потребують ситуації, коли інші 

особи роблять зауваження винному щодо висловлених ним погроз журналісту, 

на що останній у відповідь вчиняє хуліганські дії, продовжуючи погрожувати 

йому. У випадку вчинення вибуху в громадському місці з метою, що він матиме 

інформаційний вплив на потерпілого й означатиме цілеспрямовану та 

персоніфіковану погрозу вбивством у майбутньому, яка має на меті схилити 

журналіста до вчинення чи не вчинення певних дій, що перешкоджають 

законній професійній діяльності журналіста. У такому випадку зазначені дії 

необхідно кваліфікувати (за умови настання наслідків) за ч. 1 ст. 345-1 та ч. 1 

ст. 258 КК України – погроза вбивством щодо журналіста та терористичний акт.  
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Висновки до розділу 3 

 

На основі дослідження спеціальних питань кваліфікації погрози або 

насильства щодо журналіста та його кваліфікованого складу злочину можна 

зробити наступні висновки і пропозиції: 

1. На основі аналізу різних форм множинності погрози або насильства 

щодо журналіста обґрунтовано необхідність внесення змін до диспозиції ч. 4  

ст. 345-1 КК України щодо доповнення її такою кваліфікуючою ознакою, як 

вчинення діянь, передбачених ч. 1–3 зазначеної норми повторно, за попередньою 

змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового 

становища та викладення її в такій редакції: «Дії, передбачені частиною 

першою, другою або третьою цієї статті, вчинені повторно, за попередньою 

змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового 

становища…». Запропоновано перенести її законодавчо закріплений зміст до 

ч. 5 ст. 345-1 КК України. Аргументовано, що запровадження даних пропозицій 

сприятиме усуненню прогалин у системі кримінально-правової охорони 

законної професійної діяльності журналіста, його прав та свобод.  

2. Досліджено питання відмежування злочинів, передбачених  

ст. 345-1 КК України, від суміжних злочинів, передбачених ст. 121, 122, 125, 

345, 346, 350, 377, 398 КК України. Провідним критерієм їх відмежування 

визначено специфіку об’єкта злочину та мету його вчинення. Особливості 

кваліфікації погрози або насильства щодо журналіста зумовлюються 

ускладненою конструкцією складів злочинів, передбачених ст. 345-1 КК 

України, поєднанням в їх межах кількох безпосередніх об’єктів злочинного 

посягання, альтернативних суспільно небезпечних діянь. Доведено можливість 

існування продовжуваного досліджуваного одиничного злочину, що виражається 

в кількох об’єднаних єдиним умислом тотожних погрозах, висловлених у 

різний час, однак з однією і тією самою метою.  
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ВИСНОВКИ 

У висновках дисертації здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано вирішення наукового завдання, що полягає у комплексному 

дослідженні питань кримінально-правової характеристики погрози або 

насильства щодо журналіста та формуванні теоретичних положень, пропозицій і 

рекомендацій, що відповідають вимогам наукової новизни, мають значення для 

науки та практики, зокрема: 

1. Встановлено, що стан доктринального опрацювання досліджуваного 

кримінально-правового питання не повною мірою відповідає потребам 

правозастосування через фрагментарний характер його вивчення або недостатню 

аргументованість окремо сформульованих пропозицій. Констатовано наявність 

наукових розробок із зазначеної тематики стосовно погрози або насильства 

щодо журналіста, які згруповано за такими напрямами: 1) кримінальна 

відповідальність за перешкоджання законній професійній діяльності 

журналістів; 2) кримінологічні, криміналістичні та кримінально-процесуальні 

аспекти протидії перешкоджанню законній професійній діяльності журналістів; 

3) законна професійна діяльність журналістів у змісті кримінально-правових та 

кримінологічних засад дослідження погрози вбивством, насильством, 

знищенням чи пошкодженням майна, злочинів проти виборчих, трудових та 

інших особистих прав і свобод людини та громадянина; 4) правове 

регулювання журналістської діяльності в Україні як засіб адміністративного 

впливу. Методологію дослідження погрози або насильства щодо журналіста 

становлять система наукових підходів, сукупність методів, що були використані 

у взаємодії для реалізації під час вирішення поставлених задач і формування на 

основі цього висновків.  

2. За результатами аналізу історичних джерел національного 

законодавства в частині кримінально-правової охорони професійної діяльності 

журналіста, його прав та свобод за критерієм нормативного закріплення 

виділено п’ять періодів його розвитку: 1) формування передумов 

відповідальності за погрозу або насильство щодо визначеного кола осіб 
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(911 р. – І пол. ХVІІІ ст.); 2) встановлення кримінально-правової охорони 

свободи слова та журналістської діяльності (І пол. ХVІІІ ст. – ІІ пол. ХVІІІ ст.); 

3) посилення відповідальності за порушення законодавства про цензуру та 

переслідування осіб за критику (ІІ пол. ХVІІІ ст. – 1985 р.); 4) нормативне 

вдосконалення кримінальної відповідальності за погрозу або насильство щодо 

журналіста та перешкоджання його законній професійній діяльності (1985–

2001 рр.); 5) розвиток кримінально-правової охорони професійної діяльності 

журналіста, їх прав та свобод за КК України (2001 р. – донині). 

3. Узагальнено зарубіжну практику кримінально-правової охорони 

суспільних відносин у сфері захисту професійної діяльності журналістів, їх 

прав та свобод та, ураховуючи законодавче закріплення форм прояву 

об’єктивної сторони досліджуваних складів злочинів, виділено чотири підходи 

щодо описання її ознак. Встановлено характерні риси розміщення статей щодо 

охорони професійної діяльності журналістів, їх прав і свобод у розділах за 

злочини проти конституційних прав і свобод людини та громадянина. 

Особливістю їх конструкції є вчинення злочину, крім загального, ще й 

спеціальним суб’єктом – службовою особою з використанням службового 

становища, а також вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб. 

Суб’єктивна сторона характеризується виною у формі прямого умислу, а 

залякування в досліджуваних складах злочинів за законодавством зарубіжних 

країн є обов’язковою ознакою. 

4. Родовим об’єктом злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України, є 

суспільні відносини, що забезпечують громадянські (особисті), політичні, 

соціальні, економічні та культурні права і свободи людини та громадянина. 

Видовим об’єктом є суспільні відносини, що забезпечують безпеку законної 

професійної діяльності журналіста. Безпосередній об’єкт злочинів, 

передбачених ст. 345-1 КК України, є встановлений порядок здійснення 

законної професійної діяльності журналіста, який охороняє конституційне 

право громадян на свободу думки і слова (вільно збирати, зберігати, 

використовувати і поширювати інформацію, необхідну їм для реалізації 
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особистих прав та свобод). Додатковим обов’язковим об’єктом таких злочинів 

є здоров’я журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї, їх психічна 

недоторканність. Додатковим факультативним об’єктом може бути 

встановлений порядок виконання службовими особами своїх повноважень, а у 

випадку заподіяння журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї смерті 

через необережність – життя цих осіб. 

Потерпілими від злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України, є 

журналіст, його близькі родичі чи члени сім’ї. Журналістом слід вважати фізичну 

особу, яка професійно, систематично та законно здійснює діяльність, пов’язану 

із збиранням, одержанням, створенням, підготовкою, поширенням, зберіганням 

або іншим використанням інформації на невизначене коло осіб через будь-які 

засоби масової інформації. Аргументовано, що поняття «близькі родичі» та 

«члени сім’ї» не є тотожними та мають суттєві відмінності (підтримали 

91,9 % респондентів). Обґрунтовано доцільність доповнення примітки ст. 345-1 

КК України шляхом внесення до її змісту ст. 349-1 КК України й терміну 

«законна» та викладення її в такій редакції: «Під законною професійною 

діяльністю журналіста в цій статті та статтях 171, 347-1, 348-1, 349-1 цього 

Кодексу слід розуміти …».  

5. Погроза як об’єктивна ознака складу злочину, передбаченого ч. 1  

ст. 345-1 КК України, може бути виражена словесно, письмово, за допомогою 

жестів і демонстрації зброї або предметів, що їх замінюють, а також із 

використанням технічних засобів, потерпілий обов’язково має чітко 

усвідомлювати, що небезпека заподіяння шкоди, якою погрожує винний, за 

певних обставин може стати реальністю, а зумовлені суспільно небезпечні 

наслідки будуть спричинені. Запропоновано доповнити склади злочинів 

передбачених ст. 345-1 КК України, шляхом криміналізації діянь у вигляді 

мордування та катування. Моментом закінчення злочину, передбаченого ч. 1 

ст. 345-1 КК України, є час, коли погроза була доведена до відома та сприйнята 

журналістом, або його близьким родичем чи членом сім’ї (момент висловлення 

погрози може не збігатися з моментом сприйняття її потерпілим). 
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Погроза є одним із видів психічного насильства, яке перебуває в 

нерозривному зв’язку з фізичним насильством, яке є формою прояву 

об’єктивної сторони ч. 2 і 3 ст. 345-1 КК України. У зв’язку з цим, 

запропоновано змінити назву статті: «Насильство щодо журналіста, його 

близьких родичів чи членів сім’ї». 

6. Суб’єкт злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України є загальний. 

Ураховуючи потреби правозастосовної практики та об’єктивності 

співвідношення загальної і спеціальної норм у доктрині кримінального права, 

запропоновано внести зміни до ч. 2 ст. 22 КК України, відповідно до яких 

притягатися до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, 

передбаченого ст. 345-1 КК України повинні особи з чотирнадцяти років у 

випадку спричинення середньої тяжкості чи тяжкого тілесного 

ушкодження (підтримали 90,0 % респондентів). Доведено необхідність, 

зважаючи на неповноту законодавчої конструкції п. 4 ч. 1 та ч. 2  

ст. 96-3 КК України, удосконалення механізму реалізації кримінально-правового 

впливу щодо юридичних осіб шляхом доповнення її ст. 345-1 КК України. 

7. Зважаючи на вольові та інтелектуальні ознаки суб’єктивної сторони 

злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України, доведено, що вони характеризуються 

виною як у формі прямого умислу, так і змішаною формою вини. Мета, мотив 

та емоційний стан є факультативними ознаками такого складу злочину.  

8. Обґрунтовано необхідність доповнення змісту диспозиції ч. 4  

ст. 345-1 КК України такими кваліфікуючими ознаками, як вчинення діянь, 

передбачених ч. 1–3 зазначеної статті, повторно, за попередньою змовою групою 

осіб, або службовою особою з використанням службового становища, та 

викладення її в такій редакції: «Дії, передбачені частиною першою, другою або 

третьою цієї статті, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, або 

службовою особою з використанням службового становища…». Запропоновано 

перенесення її законодавчо закріпленого змісту до ч. 5 ст. 345-1 КК України. 

9. Досліджено особливості відмежовування злочинів передбачених  

ст. 345-1 КК України, від суміжних злочинів (ст. 121, 122, 125, 345, 346, 350, 
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377, 398 КК України). Основним критерієм їх відмежування визначено 

специфіку об’єкта злочину та мету його вчинення. Висвітлено основні правила 

кваліфікації у разі вчинення погрози або насильства щодо журналіста при 

сукупності злочинів та при конкуренції кримінально-правових норм.  

10. На основі проведеного дослідження особливостей кримінально-

правової характеристики погрози або насильства щодо журналіста розроблено 

пропозиції для удосконалення досліджуваної статті та запропоновано нову 

редакцію з розміщенням її в розділі V Особливої частини КК України «Злочини 

проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і 

громадянина»: 

«Стаття 171-1. Насильство щодо журналіста, його близьких родичів 

чи членів сім’ї» 

1. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням 

майна щодо журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї у зв’язку із 

здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності, – 

карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на 

строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або 

позбавленням волі на строк до трьох років. 

2. Умисне заподіяння журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї 

побоїв, мордування, катування, легких або середньої тяжкості тілесних 

ушкоджень у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної 

діяльності, – 

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі 

на той самий строк. 

3. Умисне заподіяння журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї 

тяжкого тілесного ушкодження у зв’язку із здійсненням цим журналістом 

законної професійної діяльності, – 

карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. 

4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, 
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вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з 

використанням службового становища, –  

караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років. 

5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою 

цієї статті, вчинені організованою групою, – 

караються позбавленням волі на строк від семи до чотирнадцяти років. 

Примітка.  

Під законною професійною діяльністю журналіста в цій статті та ст. 171,  

347-1, 348-1, 349-1 цього Кодексу слід розуміти систематичну діяльність особи, 

пов’язану із збиранням, одержанням, створенням, поширенням, зберіганням або 

іншим використанням інформації з метою її поширення на невизначене коло 

осіб через друковані засоби масової інформації, телерадіоорганізації, 

інформаційні агентства, мережу Інтернет. Статус журналіста або його 

належність до засобу масової інформації підтверджується редакційним або 

службовим посвідченням чи іншим документом, виданим засобом масової 

інформації, його редакцією або професійною чи творчою спілкою журналістів. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 
Зведені дані анкетування працівників слідчих підрозділів Національної 

поліції України щодо вивчення практичних проблем кримінально-
правової характеристики за погрозу або насильство щодо журналіста 

 

Питання анкети Кількість % 

1 2 3 

1. Відомості щодо опитаних: 

Опитано всього працівників слідчих підрозділів Національної 

поліції України 420 100,0 

1.1. З них перебувають на посаді:   

 слідчого; 226 53,8 

 старшого слідчого; 92 21,9 

 старшого слідчого в особливо важливих справах; 31 7,4 

 заступника начальника відділу (відділення); 46 10,6 

 начальника відділу (відділення). 25 6,0 

1.2. Опитані мають стаж роботи в Національній поліції 

України (правоохоронних органах): 

  

 до 1 року;  257 61,2 

 від 1 до 5 років;  109 26,0 

 від 5 до 10 років;  22 5,2 

 більше 10 років. 32 7,6 

1.3. Опитані мають стаж роботи в слідчих підрозділах 

Національної поліції України (правоохоронних органах): 

  

 до 1 року;  292 69,5 

 від 1 до 5 років;  78 18,6 

 від 5 до 10 років;  29 6,9 

 більше 10 років. 21 5,0 
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1 2 3 

Чи існує необхідність збереження кримінальної 

відповідальності за погрозу або насильство щодо 

журналіста? 

  

2. 

так; 391 93,1 

ні; 27 6,4 

власний варіант ____________________________________ 2 0,5 

Чи існують, на Вашу думку, недосконалості (неточності) 

формулювання змісту ст. 345-1 КК України? 

  

3. 

так, погроза або насильство щодо журналіста містить 

певні неточності; 

401 95,5 

ні, погроза або насильство щодо журналіста не містить 

неточностей чи недосконалостей; 

18 4,3 

власний варіант ____________________________________ 1 0,2 

Чи варто дати законодавче уточнення поняття 

«журналіст» з метою полегшення кримінально-правової 

кваліфікації злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України? 

  

4. 

так; 409 97,4 

ні; 11 2,6 

власний варіант ____________________________________ 0 0 

Чи доцільно розмістити ст. 345-1 КК України у розділі V 

Особливої частини «Злочини проти виборчих, трудових та 

інших особистих прав і свобод людини і громадянина»? 

  

5. 

так; 397 94,5 

ні; 23 5,5 

власний варіант ____________________________________ 0 0 

Які суспільні відносини, на Вашу думку, слід визнавати 

видовим об’єктом погрози або насильства щодо журналіста? 
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1 2 3 1 

6. 

суспільні відносини, що забезпечують безпеку законній 

професійній діяльності журналістів; 

361 86,0 

суспільні відносини щодо охорони життя та здоров’я 

журналіста; 

35 8,3 

суспільні відносини щодо охорони прав та свобод 

журналістів; 

21 5,0 

власний варіант ____________________________________ 3 0,7 

Чи доцільно, на Ваш погляд, враховуючи зміст  

ст. 345-1 КК України, змінити її назву з «Погроза або 

насильство щодо журналіста» на «Насильство щодо 

журналіста його близьких родичів чи членів сім’ї»? 

  

7. 

так; 313 74,5 

ні, в жодному разі; 106 25,2 

власний варіант ____________________________________ 1 0,2 

Чи існує, на Ваш погляд, необхідність доповнення  

ст. 345-1 КК України кваліфікуючою ознакою у вигляді 

погрози або насильства щодо журналіста, вчинене 

повторно? 

  

8. 

так, така необхідність існує;  401 95,5 

ні, такої необхідності не існує; 19 4,5 

власний варіант ___________________________________ 0 0 

Що, на Вашу думку, слід віднести до фізичного насильства?   

9. 

удар, побої, мордування та різного ступеня тяжкості 

тілесні ушкодження; 

373 88,8 

побої, легкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження; 30 7,1 

власний варіант ___________________________________ 17 4,1 
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1 2 3 

Чи доцільно, враховуючи ступінь суспільної небезпеки 

ч.ч. 2–4 ст. 345-1 КК України,  до ч. 2  

ст. 22 КК України внестизміни в частині настання 

відповідальності за вчинення зазначеного діяння з 14 р.? 

  

10. 

так, така необхідність існує; 378 90 

ні, такої необхідності не існує;  41 9,8 

власний варіант ___________________________________ 1 0,2 

Яким способом може бути вчинена погроза щодо 

журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї? 

  

11. 

словесно, письмово, за допомогою жестів і демонстрації 

зброї або предметів, що їх замінюють, а також із 

використанням технічних засобів; 

386 91,9 

словесно, письмово, за допомогою демонстрації зброї ; 26 6,2 

будь-яким способом; 7 1,7 

власний варіант ___________________________________ 1 0,2 

Яку кваліфікуючу ознаку необхідно додатково 

передбачити у ч. 4 ст. 345-1 КК України? 

  

12. 

вчинення злочину з корисливих мотивів; 2 0,5 

вчинення злочину службовою особою; 201 47,9 

вчинення злочину групою осіб; 216 51,4 

власний варіант ___________________________________ 1 0,2 
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Додаток Б 
 
 

Аналітична довідка  
щодо результатів анкетування працівників слідчих підрозділів 

Головного управління в м. Києві та Головних управлінь Національної 

поліції України 11 областей стосовно питань кримінально-правової 

характеристики погрози або насильства щодо журналіста 

 

Анкетування проводилося з 28 березня 2016 р. до 05 березня 2019 р. на 

базі Національної академії внутрішніх справ та підрозділів Головного 

управління в м. Києві та Головних управлінь Національної поліції України 

11 областей стосовно питань кримінально-правової характеристики погрози або 

насильства щодо журналіста, а також з метою вивчення практичних проблем 

кваліфікації цих злочинів, нами було проведено анкетування працівників 

420 респондентів. 

Категорія респондентів: 420 працівників Національної поліції України, 

які на час анкетування: а) проходили службу у практичних підрозділах 

(зокрема, слідчі, старші слідчі, старші слідчі в особливо важливих справах, 

заступники начальників відділів (відділення) та начальники відділу 

(відділення); б) висловили бажання щодо персональної участі в анкетуванні.  

Підставами для анкетування слугували наявність у респондентів досвіду 

практичної роботи на відповідних посадах та сформування думки та власного 

уявлення щодо питань про особливості кваліфікації та практичного значення 

при розслідуванні даної категорії справ.  

Респондентам було запропоновано надати відповідь на дванадцять 

запитань. При цьому, питання були поділені на дві групи. Першим запитанням 

було запитання загального характеру (займана посада, досвід роботи в 

Національній поліції (правоохоронних органах). Друга група запитань 

стосувалася з’ясування практичних проблем кваліфікації погрози або 

насильства щодо журналіста. 

Питання були сформульовані так, щоб отримати максимально точні, 

обґрунтовані та логічні відповіді респондентів. У результаті дослідження 
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відповідей, наданих на перше запитання, з’ясовано, що 23,8 % респондентів 

працюють на посаді слідчого, 21 % – старшого слідчого, 7,4 % – старшого 

слідчого в особливо важливих справах, 10,6 % – заступника начальника відділу 

(відділення) і 6,0 % – начальника відділу (відділення). Із числа всіх опитаних 

7,6 % мають досвід роботи в правоохоронних органах понад 10 років, 5,2 % – 

від 5 до 10 років, 26 % – від 1 до 5 років, 61,2 % – до 1 року. У свою чергу, 

18,6 % респондентів мають досвід роботи від 1 до 5 років в слідчих підрозділах 

Національної поліції України, 6,9 % – від 5 до 10 років, 69,5 % – до 1 року і 

5,0 % – понад 10 років. 

Підсумовуючи відповіді на запитання другого блоку (запитання  

№ № 2-12), бачимо, що переважна більшість опитаних 391 із 420 (93,1 %) 

підтримує необхідність існування кримінальної відповідальності за погрозу або 

насильство щодо журналіста, тоді як не підтримують таку необхідність 

27 респондент (6,4 %). Разом із цим, 401 опитаний працівник слідчих 

підрозділів Національної поліції України (95,5 %) висловлюють думку щодо 

недосконалості (неточності) формулювання змісту норми, яка передбачає 

відповідальність за погрозу або насильство щодо журналіста  

(ст. 345-1 КК України). На противагу цьому, 18 опитаних (4,3 %) не 

підтримують зазначену позицію, а 1 опитаних респонденти (0,2 %) надали 

власний варіант відповіді на це запитання. 

Важливо також, що 409 осіб, які приймали участь в опитуванні (97,4 %), 

вважають, що варто надати законодавче уточнення поняття «журналіст» з 

метою полегшення кримінально-правової кваліфікації злочину. На відміну від 

цього, 11 опитаних (2,6 %) висловилися проти даної позиції. Разом із цим, 

397 опитаних (94,5 %) вважають доцільним розміщення ст. 345-1 КК України в 

розділі V Особливої частини «Злочини проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина». Проти зазначеної позиції 

виступило 23 опитаних (5,5 %). 

У свою чергу, 361 із 420 опитаних працівників слідчих підрозділів 

Національної поліції України (86 %) вважають, що видовим об’єктом слід 
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визнати суспільні відносини, що забезпечують безпеку законній професійній 

діяльності журналістів. При цьому 35 опитаних (8,3 %) окремо підтримують 

думку, що видовим об’єктом слід визнати суспільні відносини щодо охорони 

життя та здоров’я журналістів; 21 (5,0 %) – суспільні відносини щодо охорони 

прав та свобод журналістів; 3 осіб (0,7 %) – мають особисте бачення щодо 

визначення безпосереднього об’єкта злочину, передбаченого  

ст. 345 - 1 КК України. 

Чи доцільно, на Ваш погляд, враховуючи зміст ст. 345-1 КК України 

змінити її назву з «Погроза або насильство щодо журналіста» на «Насильство 

щодо журналіста його близьких родичів чи членів сім’ї», на це 313 із 

420 опитаних (74,5 %) відповіли, що така необхідність існує. Водночас, 

106 респонденти (25,2 %) вважають, що такої необхідності не існує, а 1 особа 

(0,2%) – запропонували власний варіант вирішення даного питання. 

Окрім того, 401 із 420 (95,5 %) опитаних працівники слідчих підрозділів 

Національної поліції України вказують, що необхідно доповнити  

ст. 345-1 КК України кваліфікуючою ознакою у вигляді погрози або насильства 

щодо журналіста вчинене повторно. Натомість 19 опитаних (4,5 %) вважають 

що такої необхідності не існує.  

Відповідаючи на запитання «Що на Вашу думку слід віднести до 

фізичного насильства?», 373 респондентів (88,8 %) відповіли, що до них слід 

віднести: удар, побої, мордування та різного ступеня тілесні ушкодження; 

30 (7,1 %) – побої, легкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження; 17 (4,1 %) – 

запропонували власний варіант вирішення даного питання. 

Поряд із цим, 378 (90,0 %) респондентів відповіли, що існує необхідність 

враховуючи ступінь суспільної небезпеки ч. 2–4 ст. 345-1 КК України, до ч. 2  

ст. 22 КК України внести зміни в частині настання відповідальності за 

вчинення зазначеного діяння з 14 р. Негативно віднеслися до запропонованої 

позиції 41 особа (9,8 % опитаних), запропонували власний варіант вирішення 

даного питання 1 особа (0,2 %).  
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На запитання «Яким способом може бути вчинена погроза щодо 

журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї?», 386 (91,9 %) респондентів 

відповіли що словесно, письмово, за допомогою жестів і демонстрації зброї або 

предметів, що їх замінюють, а також із використанням технічних засобів; 

26 (6,2 %) – словесно, письмово, за допомогою демонстрації зброї; 7 (1,7 %) – 

будь-яким способом; 1 (0,2 %) – вказали власний варіант відповіді. 

При визначенні між запропонованими кваліфікуючими ознаками у ч. 4 

ст. 345-1 КК України вчинення злочину з корисливих мотивів підтримує 2 

особи (0,5 %), вчинення злочину службовою особою 201 особа (47,9 %); 

вчинення злочину групою осіб 216 осіб (51,4 %). Утім, 1 із 420 опитаних (0,2 %) 

пропонує взагалі свій варіант відповіді. 

Проведене нами анкетування підтвердило, що елементи новизни у 

нашому дисертаційному дослідженні позитивно сприйняті та оцінені з високим 

рівнем вірогідності працівниками Національної поліції України. Тобто зроблені 

нами теоретичні висновки та сформульовані практичні пропозиції мають 

цінність та є важливими у сучасній правозастосовній діяльності. 
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Додаток В 

Узагальненні результати 

анкетування 420 працівників слідчих підрозділів Головного управління в 

м. Києві та Головних управлінь Національної поліції України 11 областей 

стосовно питань кримінально-правової характеристики погрози або насильства 

щодо журналіста 
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92 

31 

46 
25 

Анкетування працівників слідчих підрозділів 
Національної поліції України 

слідчі; 

старші слідчі; 

старші слідчі в особливо 
важливих справах; 

заступники начальників відділу 
(відділення); 

начальники відділу (відділення). 
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257 

109 

22 
32 

Стаж роботи опитаних працівників в 
Національній поліції України 

до 1 року;  

від 1 до 5 років;  

від 5 до 10 років;  

більше 10 років. 

292 

78 

29 21 

Стаж роботи опитаних працівників в слідчих 
підрозділах Національної поліції України 

до 1 року;  

від 1 до 5 років;  

від 5 до 10 років;  

більше 10 років. 
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так; ні; власний варіант 

Необхідність збереження кримінальної 
відповідальності за погрозу або насильство 

щодо журналіста 

Кількість осіб Відсотковий показник 
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так, погроза або насильство 
щодо журналіста містить певні 

неточності 

ні, погроза або насильство 
щодо журналіста не містить 

неточностей чи 
недосконалостей 

власний варіант 

Недосконалості (неточності) формулювання 
змісту ст. 345-1 КК України 

Кількість опитаних Відсоток опитаних 
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Необхідність визначення поняття «журналіст» з метою 
полегшення кримінально-правової кваліфікації злочинів, 

передбачених ст. 345-1 КК України 

Кількість опитаних Відсоток опитаних 
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Доцільність розміщення ст. 345-1 КК України у розділі V 
Особливої частини «Злочини проти виборчих, трудових та 

інших особистих прав і свобод людини і громадянина» 

Кількість опитаних осіб Відсоток опитаних осіб 
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суспільні відносини щодо охорони життя та 
здоров’я журналіста 

суспільні відносини щодо охорони прав та свобод 
журналістів 

власний варіант 

Суспільні відносини, які слід визнавати видовим об’єктом 
погрози або насильства щодо журналіста 

Відсоток опитаних Кількість опитаних 
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Доцільність, враховуючи зміст  
ст. 345-1 КК України, змінити її назву з «Погроза або 
насильство щодо журналіста» на «Насильство щодо 
журналіста його близьких родичів чи членів сім’ї» 

Відсоток опитаних Кількість опитаних 
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Доцільність, враховуючи ступінь суспільної небезпеки 
ч.ч. 2–4 ст. 345-1 КК України,  до ч. 2 ст. 22 КК України внести 
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Додаток Г 

 

Кількість осіб засуджених судами України за вчинення злочинів, 

передбачених статтею 345-1 КК України в період з 2015 до 2019 року (за 

матеріалами Державної судової адміністрації України)
5 

 

 

                                                           
5
 Дані Генеральної прокуратури України // Генеральна прокуратура України : [сайт]. 

Київ, 2018. URL: http://www.gp.gov.ua. 
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Додаток Д 

Порівняльна таблиця 
 

щодо проекту Закону України Про внесення змін до Кримінального 
кодексу України з метою удосконалення кримінального законодавства 

щодо відповідальності за погрозу або насильство щодо журналіста 
 
 

Чинна редакція Запропонована редакція 

Кримінальний кодекс України 

Стаття 345-1.  Погроза або 

насильство щодо журналіста 

 

1. Погроза вбивством, 

насильством або знищенням чи 

пошкодженням майна щодо 

журналіста, його близьких родичів 

чи членів сім’ї у зв’язку із 

здійсненням цим журналістом 

законної професійної діяльності - 

карається виправними роботами 

на строк до двох років або арештом 

на строк до шести місяців, або 

обмеженням волі на строк до трьох 

років, або позбавленням волі на 

строк до трьох років. 

2. Умисне заподіяння 

журналісту, його близьким родичам 

чи членам сім’ї побоїв, легких або 

середньої тяжкості тілесних 

ушкоджень у зв’язку із здійсненням 

Стаття 171-1. Насильство щодо 

журналіста його близьких родичів 

чи членів сім’ї 

1. Погроза вбивством, насильством 

або знищенням чи пошкодженням 

майна щодо журналіста, його близьких 

родичів чи членів сім’ї у зв’язку із 

здійсненням цим журналістом 

законної професійної діяльності, – 

карається виправними роботами на 

строк до двох років або арештом на 

строк до шести місяців, або 

обмеженням волі на строк до трьох 

років, або позбавленням волі на строк 

до трьох років. 

2. Умисне заподіяння журналісту, 

його близьким родичам чи членам 

сім’ї побоїв, мордування, катування, 

легких або середньої тяжкості 

тілесних ушкоджень у зв’язку із 

здійсненням цим журналістом 
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цим журналістом законної 

професійної діяльності - 

карається обмеженням волі на 

строк до п’яти років або 

позбавленням волі на той самий 

строк. 

3. Умисне заподіяння журналісту, 

його близьким родичам чи членам 

сім’ї тяжкого тілесного ушкодження 

у зв’язку із здійсненням цим 

журналістом законної професійної 

діяльності - 

карається позбавленням волі на 

строк від п’яти до дванадцяти років. 

4. Дії, передбачені частинами 

першою, другою або третьою цієї 

статті, вчинені організованою 

групою, - 

караються позбавленням волі на 

строк від семи до чотирнадцяти 

років. 

Примітка. Під професійною 

діяльністю журналіста у цій статті 

та статтях 171, 347-1, 348-1цього 

Кодексу слід розуміти систематичну 

діяльність особи, пов’язану із 

збиранням, одержанням, створенням, 

поширенням, зберіганням або іншим 

використанням інформації з метою 

законної професійної діяльності, – 

карається обмеженням волі на 

строк до п’яти років або позбавленням 

волі на той самий строк. 

3. Умисне заподіяння журналісту, 

його близьким родичам чи членам 

сім’ї тяжкого тілесного ушкодження у 

зв’язку із здійсненням цим журналістом 

законної професійної діяльності, – 

карається позбавленням волі на 

строк від п’яти до десяти років. 

4. Дії, передбачені частинами 

першою, другою або третьою цієї 

статті, вчинені повторно, за 

попередньою змовою групою осіб, 

службовою особою з використанням 

службового становища, –  

караються позбавленням волі на 

строк від п’яти до дванадцяти років. 

5. Дії, передбачені частинами 

першою, другою, третьою або 

четвертою цієї статті, вчинені 

організованою групою, – 

караються позбавленням волі на 

строк від семи до чотирнадцяти років. 

Примітка.  

Під законною професійною 

діяльністю журналіста в цій статті та 

ст. 171, 347-1, 348-1, 349-1 цього 
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її поширення на невизначене коло 

осіб через друковані засоби масової 

інформації, телерадіоорганізації, 

інформаційні агентства, мережу 

Інтернет. Статус журналіста або 

його належність до засобу масової 

інформації підтверджується 

редакційним або службовим 

посвідченням чи іншим документом, 

виданим засобом масової інформації, 

його редакцією або професійною чи 

творчою спілкою журналістів. 

 

Кодексу слід розуміти систематичну 

діяльність особи, пов’язану із 

збиранням, одержанням, створенням, 

поширенням, зберіганням або іншим 

використанням інформації з метою її 

поширення на невизначене коло осіб 

через друковані засоби масової 

інформації, телерадіоорганізації, 

інформаційні агентства, мережу 

Інтернет. Статус журналіста або його 

належність до засобу масової 

інформації підтверджується редакційним 

або службовим посвідченням чи іншим 

документом, виданим засобом масової 

інформації, його редакцією або 

професійною чи творчою спілкою 

журналістів. 
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Додаток Е  

 

Акти впровадження 

результатів дисертаційного дослідження 

Бондарчук Анна Сергіївна на тему: «Кримінально-правова 

характеристика погрози або насильства щодо журналіста в Україні» 

 

1. У законотворчу діяльність Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (лист від 08.07.2019 р. 

№ 04-18/12-1186). 

2. У практичну діяльність Департаменту юридичного забезпечення МВС 

України (акт від 22.05.2018 р.).  

3. У практичну діяльність Головного слідчого управління Національної 

поліції України  (акт від 31.05.2019 р.). 

4. У освітній процес Національної академії внутрішніх справ (акт від 

17.05.2019 р.). 

5. У науково-дослідну діяльність Національної академії внутрішніх справ 

(акт від 15.05.2019 р.). 
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