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безліч прикладів, як власники легальної зброї, які 
застосовують його для захисту житла від бандитів, потім 
потрапляють в жорна аморфної і корумпованою 
української судової системи - деякі судові процеси 
тривають десятиліттями.

Цей момент також потребує змін. Особливо, за 
умови, якщо буде легалізовано володіння 
короткоствольною вогнепальною зброєю.
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ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИНАМИ, ЩО 
ВЧИНЯЮТЬСЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ВОГНЕПАЛЬНОЇ 

ЗБРОЇ

В Україні суспільство нині, як і в попередні роки, 
перебуває у стадії проведення правових реформ. За цих 
умов правоохоронним органам нашої держави постійно 
доводиться протистояти зростанню злочинності, 
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зокрема її видів, де використовується зброя, 
боєприпаси, вибухові речовини та засоби вибуху, 
завезені до нас із-за кордону контрабандним шляхом. 
Зброя, як відомо, повсякчас була привабливим товаром 
для злочинного світу. 

Тому протидія злочинам, що вчиняються з 
використанням зброї, є, безперечно, однією з нагальних 
потреб суспільства. Збільшення кількості зброї, що 
попадає у незаконний обіг, є однією з тривожних 
тенденцій нашого життя. Однією з причин є стійка 
тенденція збільшення кількості насильницьких злочинів,
що підвищує попит на зброю, спричиняє поширення так 
званого «збройового чорного ринку», який поповнюється 
не тільки з внутрішніх джерел, а й за рахунок активного 
придбання зброї за кордоном. Крім того, на сучасному 
етапі, на жаль, вогнепальна зброя, як у руках 
зловмисників, так й у руках законослухняних громадян 
також, сприймається як норма, причому рівень 
свідомості багатьох власників зброї є таким, що вони 
ладні використати її без будь-яких вагань.

У кримінальному законодавстві передбачається 
відповідальність за незаконне заволодіння вогнепальною 
зброєю (ст. 262 та ст. 410 Кримінального кодексу 
України (далі – КК України)), незаконне поводження з 
вогнепальною зброєю (ст. 263 та ст. 2631 КК України), 
порушення правил зберігання зазначених предметів (ст. 
264 КК України), втрата вогнепальної зброї (ст. 413 КК 
України), порушення правил поводження зі зброєю (ст. 
414 КК України). Виходячи з мети даної роботи, ми 
приділимо увагу аналізу положень ст. 263 та ст. 2631 КК 
України, в яких безпосередньо передбачена 
відповідальність за незаконне поводження з 
вогнепальною зброєю, на підставі чого можна 
зазначити, що законодавець передбачає 
відповідальність за наступні форми: 

– носіння (ч. 1 ст. 263 КК України); 
– зберігання (ч. 1 ст. 263 КК України); 
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– придбання (ч. 1 ст. 263 КК України);
– передача (ч. 1 ст. 263 КК України); 
– збут (ч. 1 ст. 263 КК України); 
– виготовлення (ч. 1 ст. 2631 КК України);
– переробка (ч. 1 ст. 2631 КК України); 
– ремонт (ч. 1 ст. 2631 КК України); 
– фальсифікація (ч. 1 ст. 2631 КК України).
На підставі аналізу повідомлень, що мають місце у 

засобах масової інформації (телебачення, радіо, мережа 
Інтернет тощо) та повідомлень з боку представників 
правоохоронних та інших державних органів, можна 
зробити висновок, що спостерігається стійка тенденція 
протиправного використання вогнепальної зброї, як з боку 
осіб, які мають право на володіння такими предметами, 
так і з боку осіб, які не мають відповідного права. 

Використання вогнепальної зброї відбувається при 
побутових конфліктах, при вчиненні хуліганських діянь, 
при між особистих конфліктах, що відбуваються між 
окремими особами тощо. Протиправне використання 
зазначених предметів, на наш погляд, безумовно має 
велику суспільну небезпеку, оскільки в таких випадках 
використовуються предмети, які безпосередньо призначені 
для завдання шкоди здоров’ю та життю людини, у зв’язку з 
чим, суспільну небезпеку такі діяння мають незалежно від 
того, чи настали будь-які наслідки чи ні. 

Отже, на підставі вищевказаного, у зв’язку із 
стійкою тенденцію збільшення випадків протиправного 
використання вогнепальної зброї та великої суспільної 
небезпечності таких діянь, вважаємо за доцільне 
передбачити кримінальну відповідальність за 
протиправне використання вогнепальної зброї.
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Серед чинників, що стимулюють розвиток сучасної 
злочинності вагоме місце займають явища, котрі 
являються значним фактором у вчиненні особою 
кримінального правопорушення. Неабияке місце займає 
наркоманія, оскільки вона є підґрунтям для злочинної 


