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ЛИСТ З ПОГРОЗАМИ:
ЗНАРЯДДЯ ЧИ ЗАСІБ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ?

Проводячи аналіз статей Кримінального кодексу України, а саме 
ст. 129 (погроза вбивством) та ст.346 (погроза або насильство щодо 
державного чи громадського діяча), ми дійшли висновку, що в 
жодному з розглянутих нами українських джерел немає роз’яснення 
чим потрібно вважати лист з погрозами — «засобом « чи «знаряддям» 
вчинення злочину. Саме цим зумовлена актуальність нашої теми [1].

Поняття «знаряддя» і «засіб» вчинення злочину намагалися розме
жувати та витлумачити багато науковців: М.В. Тельпіс, С.М. Сирков, 
В.І. Гуров, В.С. Комисарова, А.И. Рарога, А.Н. Трайнін тощо. 
Спираючись на їх праці, можна дійти висновку, що під знаряддям 
вчинення злочину потрібно розуміти предмети матеріального світу 
якими особа вчиняє фізичний вплив на матеріальні об’єкти заподіюю
чи їм шкоди.

Філософське поняття «засобів» багатоаспектне, але частіше за інші 
зустрічається визначення, що засобами вчинення злочину називаються 
ті предмети, речі, за допомогою яких злочин було вчинено, які 
використовувались для полегшення вчинення злочину, але безпосеред
нього фізичного впливу не заподіювали (підроблені документи, 
формений одяг). Все те, що використовується суб’єктом для досягнен
ня мети, є засобом. Крім матеріальних об’єктів, до засобів належить 
також інформація, навички, досвід тощо [2, с. 89].

В свою чергу, «погрози» являють собою інформацію (явну або 
приховану), яка сигналізує про можливі шкідливі наслідки для іншої 
особи, якщо вона не виконає певних умов. Існують і безумовні 
погрози, які мають реально лише одну функцію — функцію сигналу 
про потенційну деструкцію. За формою погрози можуть бути виражені 
в усній чи письмовій формі та у вигляді жестів. За формою прояву: 
листом, електронним листом, телефонним дзвінком тощо [3, с. 15].

З наведених вище тлумачень можна зробити висновок, що лист з 
погрозами, як предмет матеріального світу не вчиняє ніякого негатив
ного фізичного впливу на особу потерпілого, а значить не може 
вважатися знаряддям вчинення злочину. Натомість, оскільки до засобів 
може відноситись інформація, а саме через неї проявляється 
об’єктивна сторона злочинів, передбачених ст. 129 і ст. 346 (залякуван
ня потерпілого позбавленням його життя), буде коректно вважати
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«лист з погрозами» — засобом вчинення злочину в письмовій формі, а 
сам «лист» -його матеріальним проявом.

Аналізуючи коментар до ст. 119 Кримінального кодексу РФ (погро
за вбивством або заподіянням тяжкої шкоди здоров’ю), виявилось, що 
«погрозу» в даній країні тлумачать також як засіб тиску на волю 
потерпілого з наміром викликати у нього почуття страху, дискомфорту, 
а отже — засобом вчинення злочину.

Враховуючи вище сказане, ми дійшли висновку, що лист з погро
зами — це засіб вчинення злочину.

Список використаних джерел
1. Кримінальний кодекс України / /  Відомості Верховної Ради. України: кодекс 

від 05.04.2001, редакція від 01.05.2016 [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

2. Тельпіс М.В. Знаряддя та засоби вчинення злочину: поняття та значення / /  
Юридичні науки. — Випуск 6 — Т. 3. — 2016. — С. 88-90.

3. Бойко О.В. Насильство у сім’ї: соціологічний аналіз явища /  Автореферат 
дисертації на здобуття ступеня к. соц.н. — Національний університет внут
рішніх справ, 2003. — 211 с.

Ключові слова: засіб вчинення злочину, знаряддя вчинення злочину, 
погроза вбивства, лист з погрозами, ст. 129 ККУ 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент Паляничко Д. Г.

400

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

