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Проаналізовано кримінально-правовий та кримінологічний аспекти при визначенні механізму злочин-
ної поведінки при добровільній відмові від терористичного акту. Проаналізовано підходи, що стосуються 
вирішення питання застосування спеціальних підстав звільнення від кримінальної відповідальності за 
вчинення терористичного акту. визначено основні напрямки при запобіганні тероризму. Проведено аналіз 
кримінального законодавства іноземних держав щодо інституту звільнення від кримінальної відповідаль-
ність за участь у терористичній діяльності. зроблено пропозицію про доповнення статті кримінального 
кодексу відповідною нормою. 
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Постановка проблеми. Проблема анти-
терористичного права, яке в силу сво-

єї неадекватності в цих умовах стає джерелом 
додаткової конфліктності (криміногенності), по-
лягає в спотворенні предмета правового регу-
лювання, неточному визначенні механізмів зло-
чинно поведінки і суб`єктності такого злочину 
як «тероризм». у кримінологічному аспекті це 
виражається у неуважності до первинних при-
чин зростаючої терористичної конфліктності 
та транснаціональної злочинності і визначенні 
складу тероризму та інших міжнародних злочи-
нів. все більшої актуальності набирає проблема 
розмежування між кримінальним та криміноло-
гічним аспектом добровільно відмови від теро-
ристичного акту. 

аналіз останніх досліджень та публікацій. 
у своїх роботах цій проблематиці, приділяли 
увагу такі науковці, як Баулін Ю.в., Бояров в.і., 
дудоров о.о., сташис в.в., тихий в.П., хрус-
лова л.а., яценко с.с. Крім загальних аспектів 
звільнення від кримінальної відповідальності за 
відмову від вчинення терористичного акту автори 
виділяють не тільки кримінальний, а й криміно-
логічний аспекти, які дозволяють прослідкувати 
поведінку особи, що мала намір вчинити злочин, 
її мотив та мету та причини, за яких мала місце 
відмова від доведення злочину до кінця.

невирішені проблеми у вказаній галузі.  
науково-теоретична розробка цієї проблеми пе-
редбачає широке залучення наукового інструмен-
тарію не тільки кримінально-правової науки, а 
й кримінологічної та суміжних гуманітарних наук. 
очевидність глобалізованого підходу у веденні те-
оретичних розробок зумовлює в цілому комплексі 
новий змістовний рівень – кримінологічний.

При цьому сформувався ряд напрямів дослід-
ження проблеми, які будучи цілком самостійни-
ми, одночасно можуть бути успішними в реаліза-
ції лише за умови взаємозв`язку, взаємовпливу 
і координації, що передбачає їх розробку в рам-
ках одного науково-теоретичного задуму і кон-
цептуальної переконаності авторів. 

мета статті. головною метою даної статті 
є аналіз кримінального та кримінологічного ас-
пектів добровільної відмови особи від вчинення 
терористичного акту. 

виклад основного матеріалу. розділ іх  
(ст. 44-49) загальної частини Кримінального ко-
дексу (далі – КК) україни регламентує відмову 
держави в особі компетентних органів держави 
від засудження особи, вчинившої злочин, а також 
від застосовування до останньої кримінально-пра-
вових засобів примусового характеру. КК україни 
містить положення, які передбачають звільнення 
від кримінальної відповідальності особи, яка вчи-
нила злочин. це стосується не тільки норм за-
гальної частини (звільнення від кримінальної від-
повідальності у зв'язку з дійовим каяттям ст. 45),  
(звільнення від кримінальної відповідальності 
у зв'язку з примиренням винного з потерпілим  
ст. 46), (звільнення від кримінальної відпові-
дальності у зв'язку з передачею особи на пору-
ки – ст. 47), ст. 48 (звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв'язку зі зміною обстановки),  
ст. 49 (звільнення від кримінальної відповідаль-
ності у зв'язку із закінченням строків давності).

необхідно детальніше розглянути питання за-
стосування інституту звільнення від кримінальної 
відповідальності за участь терористичному акті, зо-
крема, законодавець у ч. 2 ст. 258-3 КК україни пе-
редбачає спеціальний вид звільнення від криміналь-
ної відповідальності одного з членів терористичної 
групи чи терористичної організації: "звільняється 
від кримінальної відповідальності за діяння, яке 
передбачає ч. 1 ст. 258-3 КК україни особа, окрім, 
організатора та керівника терористичної групи, те-
рористичної організації, яка добровільно повідомила 
правоохоронний орган про відповідну терористич-
ну діяльність, сприяла припиненню або розкриттю 
злочинів, які вчинені у зв'язку із створенням або ді-
яльністю групи чи організації, якщо в діях цієї осо-
би відсутній склад іншого злочину".

як умову звільнення від кримінальної відпові-
дальності за діяння передбачені ч. 1 ст. 258-3 КК 
україни необхідно розглядати сукупність ознак:

1) вчинення дій, які передбачені ч. 1  
ст. 258-3 КК україни, у формі участі в терорис-
тичній групі або терористичній організації чи 
сприяння створенню або діяльності такої;

2) добровільне повідомлення особою право-
охоронного органу про вчинення хоча б одного із 
діянь, які передбачає ч. 1 ст. 258-3 КК україни: 
а) створення терористичної групи або терорис-
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тичної організації чи б) участь у терористичній 
групі, терористичній організації чи в) матеріаль-
не, організаційне, будь-яке інше сприяння ство-
ренню чи діяльності терористичної групи, теро-
ристичної організації;

3) сприяння з боку особи припиненню існуван-
ня, діяльності терористичної групи або терорис-
тичної організації чи сприяння процесу розкрит-
тю злочинів, які вчинені у зв'язку із створенням 
чи діяльністю групи чи організації;

4) відсутність в діях особи ознак іншого злочину;
5) особу не визнано організатором чи керівником 

терористичної групи, терористичної організації.
деякі з науковців притримуються думки про 

те, що спеціальний вид звільнення від кримі-
нальної відповідальності за дії, передбачені ч. 1  
ст. 258-3 КК україни суперечить загальним за-
садам кримінального права, дає можливість ак-
тивним учасникам, організаторам терористичних 
актів безпідставно уникнути кримінальної відпо-
відальності. умови звільнення від кримінальної 
відповідальності роблять можливим провокації 
злочину. неприпустимо у даному випадку звіль-
нення не на стадії незакінченого злочину (до-
бровільна відмова від вчинення), як це визначає  
ст. 17 КК україни, а на стадії закінченого зло-
чину, коли дійове каяття сул може розглядати 
лише у якості обставини, що пом'якшує пока-
рання [1, с. 22-23]. однак, зазначене питання досі 
дискусійне, тому що законодавча практика дея-
ких з іноземних країн говорить про те, що у світі 
ж тенденція до розширення кола заохочувальних 
кримінально-правових норм, які направлені на бо-
ротьбу з організованими формами злочинності.

Підходи, що стосуються вирішення питання 
застосування спеціальних підстав звільнення від 
кримінальної відповідальності за вчинення теро-
ристичного акту є різними. наприклад, відповідно 
до примітки до ст. 205 (тероризм) КК російської 
Федерації "особа, яка брала участь у готуванні те-
рористичного акту, звільняється від кримінальної 
відповідальності, якщо своєчасним попередженням 
органів влади чи іншим способом вона сприяла від-
верненню здійснення акту терроризму, якщо в діях 
особи відсутній інший склад злочину". своєчасне 
попередження, як зазначає професор д'яков с.в., 
визнається попередження органів влади, за якого 
вони мають можливість попередити вчинення те-
рористичної дії чи настання наслідків, зазначені  
ст. 205 КК російської Федерації [2, с. 246].

такі ж самі положення сформульовані 
в кримінальних кодексах Киргизької республіки 
1997 р. (примітка до ст. 226 (тероризм), респуб-
ліки Казахстан 1997 р. (примітка до ст. 233 (те-
роризм), республіки Білорусь 1999 р. (примітка 
до ст. 289 (тероризм), республіки таджикистану 
1998 р. (примітка до ст. 179 (тероризм), респуб-
ліки вірменії 2003 р. (примітка до ст. 217 (те-
роризм), республіки грузія 2000 р. (примітка до 
ст. 323 (терористичний акт), республіки Молдови 
2002 р. (ч. 6 ст. 278 (тероризм) [3; 4; 5; 6; 7; 8].

законодавець іспанії у ст. 579 другого відділу 
"Про тероризм" глави V КК іспанії зазначив, що 
"у справах про злочини, які передбачені в цьому 
відділі, суд і трибунал, мотивуючи рішення у ви-
року, можуть призначити покарання нижче, ніж 
це передбачає закон за відповідний злочин, якщо 
особа добровільно припинить злочинну діяльність, 

стане перед владою, зізнаючись у вчинених діян-
нях, сприятиме у відвернені вчинення злочину чи 
надасть суттєву допомогу в ідентифікації, а також 
арешті інших осіб, які повинні понести відповідаль-
ність, чи нададуть допомогу у припиненні діяль-
ності чи розвитку озброєних банд, формувань, те-
рористичних груп, в яких вона брала участь" [15].

стаття 422-1 глави другої розділу другого "Про 
тероризм" КК Франції передбачає, що "будь-яка 
особа, яка намагалася вчинити терористичний акт, 
звільняється від покарання, якщо, попередивши 
адміністративну або судову владу, вона дозволила 
уникнути вчинення діяння і, у разі необхідності, 
встановити інших винних". Мова йде про злочини 
передбачені ст. 421-1 – 421-2 КК Франції [16].

аналіз кримінального законодавства іноземних 
держав, свідчить про різні підходи щодо застосу-
вання інституту звільнення від кримінальної від-
повідальність за участь у терористичній діяльності. 
Більшість країн пострадянського простору у націо-
нальному законодавстві застосовується інститут 
звільнення від кримінальної відповідальності до 
особи яка брала участь у готуванні терористичного 
акту, за умови своєчасного попередження органів 
влади або іншим способом сприяла відверненню 
здійснення акту тероризму. на думку автора, до-
речно запозичити існуючий позитивний досвід та-
ких країн та внести до ст. 258 (терористичний акт)  
КК україни зміни доповнивши її частиною чет-
вертою у редакції:

"4. звільняється від кримінальної відповідаль-
ності за діяння, передбачені частиною першою 
статті, особа, яка брала участь у готуванні те-
рористичного акту, якщо така своєчасно попере-
дила відповідний правоохоронний орган, іншим 
способом сприяла відверненню здійснення теро-
ристичного акту, якщо в діях особи не міститься 
інший склад злочину".

Що стосується кримінологічного аспекту: кри-
мінологічний аспект припинення злочинів змушує 
цю проблему розглянути дещо ширше. сьогоден-
на практика протидії злочинності зіштовхнулася 
з новими викликами злочинних проявів, коди вони 
носять (на хвилях політичних, етнічних, конфесій-
них, екстремістських, національних та інших га-
сел) масовий, відкрито агресивний, нерідко озброє-
ний характер. Кримінологічний аспект припинення 
злочинів полягає також у вивченні різних ситуацій, 
коли, наприклад, навіть при добровільній відмові 
готування або незакінчений замах призводять зі 
значним ступенем вірогідності до вчинення злочи-
нів. з теоретичної і практичної точки зору важливо 
якнайбільше знати про стереотипи дій злочинців 
при готуванні і замахах на різні злочини.

оскільки всі причини виникнення терориз-
му нерівнозначні і знаходяться на різних рівнях 
по ряду критеріїв детермінанти в сукупності, 
попередження тероризму повинно здійснюва-
тися одночасно в декількох напрямах: 1) вплив 
на основні, навіть глобальні явища і процеси 
в суспільстві, що володіють терогенним ефектом;  
2) виявлення і запобігання терористичним актам, 
які могли би бути здійснені в недалекому майбут-
ньому або навіть найближчим часом; 3) припи-
нення тероризму щодо державних і громадських 
діячів, затримання винних і передача їх до суду; 
4) попередження, припинення таких схожих із 
тероризмом злочинів, як захоплення заручників, 
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геноцид, диверсія, посягання на життя особи, яка 
здійснює правосуддя або попереднє розслідуван-
ня, та запобігання цим злочинам. тому при на-
явності добровільної відмови від вчинення теро-
ристичного акту, необхідно враховувати декілька 
особливостей: особу злочинця та його особливос-
ті, інші особливості та детермінанти.

висновки з проведеного дослідження та перспек-
тиви. Можна погодитись, що питання носить диску-
сійний характер, разом із тим впровадження цього 

спеціального виду звільнення від кримінальної від-
повідальності за діяння, передбачені ч. 1 ст. 258 КК 
україни може стати ефективним інструментарієм 
який надасть правозастосовчим органам україни 
можливість відвернути терористичну загрозу, яку 
потенційно несуть в собі терористичні акти. вод-
ночас не потрібно забувати і про кримінологічний 
аспект, який грає не менш важливу роль при ви-
значенні механізму злочинної поведінки при добро-
вільній відмові від вчинення терористичного акту.
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механизм преступнОгО пОведения при дОбрОвОльнОм Отказе  
От террОристическОгО акта: разграничение меЖду угОлОвнЫм  
и криминОлОгическим аспектами

аннотация
Проанализированы уголовно-правовой и криминологический аспекты при определении механизма 
преступного поведения при добровольном отказе от террористического акта. Проанализированы ос-
новные подходы, к решению вопроса применения специальных оснований освобождения от уголов-
ной ответственности за совершение террористического акта. определены основные направления при 
предотвращении терроризма. Проведено анализ уголовного законодательства зарубежных стран от-
носительно института освобождения от уголовной ответственности за совершение террористического 
акта. сделано предложение о дополнении статьи уголовного кодекса соответствующей нормой. 
ключевые слова: терроризм, террористический акт, добровольный отказ, преступное поведение, кри-
минологический аспект, уголовно-правовой аспект. 
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the mechAnism Of criminAL BehAViOr in VOLuntArY refusAL  
Of A terrOrist Act: the distinctiOn Between criminAL  
And criminOLOgicAL Aspects

summary
the criminal-law and criminological aspects in determining the mechanism of criminal behavior at voluntary 
refusal from the terrorist actare analyzed. approaches of solving the problem of using special reasons of 
voluntary refusal from the terrorist act are analyzed. Main directions of prevention of terrorism are defined. 
criminal legislation of institute of release from criminal liability for the commiting the terrorist act of foreign 
countries are analyzed. the offer to add the article of the criminal code to the relevant norm is made.
keywords: terrorism, terrorist act, voluntary refusal, criminal behavior, criminological aspect, criminal- 
legal aspect.


