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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ

У статті розглядаються особливості 
кримінальної відповідальності за держав-
ну зраду. Розглянуті форми вчинення цього 
злочину, а саме: перехід на бік ворога в умо-
вах воєнного стану або в період збройного 
конфлікту; шпигунство; надання іноземній 
державі, іноземній організації або їх пред-
ставникам допомоги в проведенні підривної 
діяльності проти України.

Питанням кримінально-правової оцінки 
діям осіб, які зраджують інтереси України, 
до недавнього часу мало приділялась увага, 
оскільки мали місце лише поодинокі випадки 
вчинення цього посягання. Утім особливий 
інтерес до означеної проблематики як зі сто-
рони наукової спільноти, так і правозасто-
совних органів і суспільства загалом виник у 
зв’язку із збройною агресією РФ проти Укра-
їни.

Констатовано, що аналізований злочин 
є одним із найбільш суспільно небезпечних 
посягань, яке ставить під загрозу існування 
нашої держави як суверенної. На це, зокрема, 
вказує розташування норми про державну 
зраду у Розділі І «Злочини проти основ на-
ціональної безпеки України», а також роз-
мір санкції ст. 111 КК України у виді по-
збавлення волі строком від дванадцяти до 
п’ятнадцяти років з конфіскацією майна 
або без такої. 

Ключові слова: кримінальна відповідаль-
ність, державна зрада, перехід на бік ворога, 
шпигунство, підривна діяльність. 
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Постановка проблеми
Сучасний етап існування нашої держа-

ви характеризується значною кількістю 
факторів (зовнішніх і внутрішніх), які за-
грожують її національній безпеці. Як на-
слідок ведення агресивної війни РФ про-
ти України, під впливом різних причин, 
зокрема, умілої ворожої пропаганди або 
бажання збагатитися, виросли в рази ви-
падки вчинення державної зради [1, с.48]. 
Цей злочин є одним із найбільш суспіль-
но небезпечних злочинних посягань, яке 
ставить під загрозу існування нашої дер-
жави як суверенної. На це, зокрема, вка-
зує розташування норми про державну 
зраду у Розділі І «Злочини проти основ 
національної безпеки України», а також 
розмір санкції ст. 111 КК України у виді 
позбавлення волі строком від дванадцяти 
до п’ятнадцяти років з конфіскацією май-
на або без такої. 

Питанням кримінально-правової оцін-
ки діям осіб, які зраджують інтереси Укра-
їни до недавнього часу мало приділялась 
увага, оскільки мали місце лише поодинокі 
випадки вчинення цього посягання. Утім 
особливий інтерес до означеної проблема-
тики як зі сторони наукової спільноти, так 
і правозастосовних органів і суспільства 
загалом виник у зв’язку із збройною агре-
сією РФ проти України. За твердженням 
Н.С. Кончук, поширеними стали випадки, 
коли спецслужби РФ намагаються здій-
снити масштабні вербування українських 
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громадян для вчинення ними державної 
зради. Нерідко наші співвітчизники самі 
свідомо йдуть на такий крок, зраджуючи 
інтереси України. А тому питання захис-
ту кримінально-правовими засобами від-
носин, що забезпечують умови охорони 
основ національної безпеки України є над-
важливим [2, с.15].

Стан теоретичного дослідження
Питанням кримінально-правової охо-

рони національної безпеки України при-
діляли увагу такі науковці, як О. Ф. Бан-
тишев, Ю. В. Баулін, О. О. Дудоров, 
Л. М. Демидова, І. Л. Іванов, Н.С. Кончук, 
В. Г. Кундеус, Ю. В. Луценко, М. І. Мель-
ник, Л. В. Мошняга, В. О. Навроцький, 
М. І. Хавронюк, І. О. Харь, Р. Л. Чорний, 
О. В. Шамара, та інші. Питання криміналь-
ної відповідальності за державну зраду як 
правило аналізували фрагментарно, під 
час вивчення окремих положень КК Укра-
їни. У той же час варто звернути увагу на 
дисертаційне дослідження Н.С.Кончук, у 
якому авторка проаналізувала об’єктивні 
та суб’єктивні ознаки складу державна 
зрада, розглянула особливості застосуван-
ня інституту звільнення від кримінальної 
відповідальності за ч.2 ст.111 КК України, 
вивчила особливості караності та призна-
чення покарання на вчинення відповід-
ного посягання. Водночас чимало аспектів 
досліджуваної проблематики мають диску-
сійний характер, а відтак потребують до-
даткового обгрунтування, зокрема, щодо 
співвідношення форм державної зради, 
визначення способів переходу на бік воро-
га, відмежування цього складу злочину від 
суміжних кримінальних правопорушень 
тощо.

З огляду на зазначене метою цієї статті 
є вивчення питань кримінальної відпові-
дальності за державну зраду.

Виклад основних положень
З аналізу диспозиції ч.1 ст.111 КК 

України випливає, що державна зрада 
може вчинятися у наступних формах:

- перехід на бік ворога в умовах во-
єнного стану або в період збройного кон-
флікту;

-  шпигунство;
-  надання іноземній державі, інозем-

ній організації або їх представникам допо-
моги в проведенні підривної діяльності 
проти України.

У кримінально-правовій літературі пе-
рехід на бік ворога трактується як надан-
ня громадянином України безпосередньої 
допомоги державі, з якою Україна у цей 
час перебуває у стані війни або збройно-
го конфлікту (вступ на службу до військо-
вих чи інших формувань ворожої держа-
ви, надання допомоги агентам спецслужб 
іноземних держав тощо) [3]. Вочевидь, ця 
форма державної зради полягає не лише у 
фізичному переході на бік супротивника, 
але й може виражатися у наданні безпо-
середньої допомоги воєнному супротив-
нику на території своєї держави. При цьо-
му вчинення державної зради способом 
переходу на бік ворога полягає у налаго-
дженні двостороннього (об’єктивного та 
суб’єктивного) зв’язку з воюючою сторо-
ною [4, с. 26]. Однак очевидно, що ініціа-
тива зрадити інтереси своєї держави може 
надходити як від громадянина України, 
так і представників іноземної держави, 
іноземної організації.

Характерною ознакою аналізованої 
форми державної зради є час вчинення 
злочину, а саме період воєнного стану або 
збройного конфлікту. У ст.1 Закону Украї-
ни «Про правовий режим воєнного стану» 
від 12 травня 2015 р. воєнний стан розгля-
дається як особливий правовий режим, що 
вводиться в Україні або в окремих її місце-
востях у разі збройної агресії чи загрози 
нападу, небезпеки державній незалежнос-
ті України, її територіальній цілісності та 
передбачає надання відповідним органам 
державної влади, військовому команду-
ванню, військовим адміністраціям та ор-
ганам місцевого самоврядування повнова-
жень, необхідних для відвернення загро-
зи, відсічі збройної агресії та забезпечення 
національної безпеки, усунення загрози 
небезпеки державній незалежності Укра-
їни, її територіальній цілісності, а також 
тимчасове, зумовлене загрозою, обмежен-
ня конституційних прав і свобод людини і 
громадянина та прав і законних інтересів 
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юридичних осіб із зазначенням строку дії 
цих обмежень. Щодо поняття збройного 
конфлікту, то він виникає між двома чи 
більше сторонами та може мати як міжна-
родний (зіткнення збройних сил держав), 
так і не міжнародний характер (зіткнення 
між збройними силами держави та не пе-
редбаченими законом воєнізованими або 
збройними формуваннями) [5, с.90]. Так, 
вироком Оболонського районного суду- 
м. Києва від 17 листопада 2015 р. осо-
ба була засуджена за вчинення держав-
ної зради у формі переходу на бік ворога 
в період збройного конфлікту. Станом на 
березень 2014 року Україна перебувала 
у стані, що характеризується діями щодо 
вирішення національно-етнічних, релігій-
них та інших протиріч із застосуванням 
засобів збройного насильства, за яких дер-
жава не переходить в особливий стан, що 
визначається як війна, і не вводить режим 
воєнного стану в країні або на частині її 
території, а збройна боротьба не виходить 
за межі операційного напрямку (мають 
місце різні військові інциденти, військові 
акції, інші військові зіткнення обмеженого 
масштабу (низької інтенсивності) із засто-
суванням іррегулярних або регулярних 
збройних формувань), тобто знаходилася 
в період збройного конфлікту.

У другій декаді березня 2014 року на 
загальному шикуванні особового складу 
військової частини командуванням части-
ни було усно доведено до всього особового 
складу, обставини, що склалися на терито-
рії АРК, та необхідності прийняття рішен-
ня кожним з військовослужбовців щодо 
дотримання військової присяги на вірність 
Українському народові, у тому числі, необ-
хідності передислокації особового складу 
частини на материкову частину України 
для подальшого проходження військової 
служби у Збройних Силах України. 

Однак, П., будучи громадянином Укра-
їни та військовослужбовцем Збройних Сил 
України, маючи звання старший матрос, 
діючи умисно, знаходячись на території 
військової частини вчинив перехід на бік 
ворога у період збройного конфлікту, що 
виразилося: в отриманні паспорта грома-
дянина РФ, в укладанні контракту із Ко-

мандуванням ВМС ЗС РФ та фактичному 
проходженні військової служби за контр-
актом з 28 березня 2014 року у військовій 
частині, яка дислокується в АРК [6].

Другою формою державної зради є 
шпигунство, яке відповідно до ст.114 КК 
України розглядається як передача або 
збирання з метою передачі іноземній дер-
жаві, іноземній організації або їх представ-
никам відомостей, що становлять держав-
ну таємницю. Така таємниця відповідно 
до ЗУ «Про державну таємницю» від 21 
січня 1994 р. розглядається як вид таємної 
інформації, що охоплює відомості у сфері 
оборони, економіки, науки і техніки, зо-
внішніх відносин, державної безпеки та 
охорони правопорядку, розголошення 
яких може завдати шкоди національній 
безпеці України та які визнані у порядку, 
встановленому цим Законом, державною 
таємницею і підлягають охороні держа-
вою. У юридичній літературі зазначається, 
що передача відомостей, які становлять 
державну таємницю, може вчинятися на-
ступними способами: шляхом усного по-
відомлення; шляхом пересилання; безпо-
середнього вручення тих чи інших доку-
ментів або матеріальних носіїв інформації 
адресату [7, с. 87]. Очевидно, що спосіб пе-
редачі для кримінально-правової оцінки 
значення немає. Що стосується збирання 
відомостей, які становлять державну таєм-
ницю, то воно розглядається як пошук та 
здобуття необхідної інформації із подаль-
шим їх зосередженням у певному місці [5, 
с. 75].

Врешті-решт, останньою формою дер-
жавної зради є надання іноземній держа-
ві, іноземній організації або їх представ-
никам допомоги в проведенні підривної 
діяльності проти України. За тверджен-
ням З.А. Загиней, чи не найбільше труд-
нощів викликає встановлення того, що 
слід розуміти під підривною діяльністю, 
оскільки відповідне поняття належить до 
оціночних, що передбачає необхідність 
встановлення його змісту щоразу, коли за-
стосовується ст. 111 КК України [8, с.87]..У 
Воєнній доктрині України від 24 вересня 
2015 р. вказується, що актуальними воєн-
ними загрозами для України є активізація 
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спеціальними службами Російської Феде-
рації розвідувально-підривної діяльності в 
Україні з метою дестабілізації внутрішньої 
соціально-політичної обстановки в Украї-
ні, а також з метою підтримки не перед-
бачених законом збройних формувань у 
східних регіонах України і створення умов 
для розширення масштабів збройної агре-
сії.

У кримінально-правовій літературі 
О.О. Дудоров та М.І. Хавронюк поняття 
підривної діяльності розглядають як на-
дання сприяння іноземній державі, іно-
земній організації чи їх представникам у 
заподіянні шкоди державній безпеці Укра-
їни. Така діяльність пов’язана зі спробою 
зміни системи вищих органів державної 
влади нелегітимним шляхом, з втручан-
ням у міжнародну або внутрішню політи-
ку держави, зі спробою змінити її територію 
або знизити обороноздатність, схиляння до 
державної зради інших осіб тощо [9, с. 820]. 
У свою чергу, О.Ф. Бантишев трактує її 
як «різновид боротьби, здійснюваної про-
ти України державами, їх спеціальними 
службами, партіями, закордонними анти-
українськими організаціями, окремими 
ворожими елементами, що знаходяться 
на території України, з метою підриву чи 
ослаблення конституційного ладу України, 
нанесення шкоди суверенітету, територі-
альній цілісності і недоторканності, обо-
роноздатності, державній, економічній чи 
інформаційній безпеці України» [5, с. 73].- 
В.Я. Тацій розглядає означену форму 
державної зради як будь-яку допомогу у 
проведенні підривної діяльності проти 
України, яка може виявлятися у сприянні 
резидентам, укритті розвідника або його 
спорядження, вербуванні агентів для про-
ведення підривної діяльності проти Украї-
ни, організації на шкоду Україні будь-яких 
інших злочинів проти основ національної 
безпеки (наприклад, посягання на життя 
державного чи громадського діяча, дивер-
сія) [10, с. 12]. Таким чином надання іно-
земній державі, іноземній організації або 
їх представникам допомоги в проведенні 
підривної діяльності проти України мож-
на назвати загальною формою державної 
зради, під яку підпадають усі діяння, які 

не характерні для двох інших форм. Як 
приклад слід навести вирок Рівненського 
міського суду Рівненської області від 2 бе-
резня 2020 р. Так, К., будучи радикально 
налаштованим до чинної влади в Украї-
ні та такої держави у цілому, сповідуючи 
проросійські сепаратистські настрої щодо 
соціально-політичної обстановки в Украї-
ні, у січні-лютому 2016 року діючи умис-
но, усвідомлюючи суспільно небезпечний 
характер своїх дій, ініціативно, з корис-
ливих та ідеологічних мотивів, встановив 
контакт з представниками іноземної спеці-
альної служби - ФСБ РФ.

Надалі, К., перебуваючи у м. Москві 
РФ, чітко усвідомлюючи всі кримінально-
карані наслідки цієї пропозиції та харак-
тер тяжкості вчинення у майбутньому зло-
чинів проти основ національної безпеки 
та оборони України, а також бажаючи їх 
настання, у січні-лютому 2016 року пого-
дився на вказану пропозицію зазначених 
осіб, та вступив з ними у злочинну змову, 
спрямовану на зниження обороноздат-
ності України та створенням умов для по-
дальшої діяльності на її території України 
спеціальних служб Російської Федерації 
шляхом вербування агентури серед жите-
лів України, підбір кандидатів для вербу-
вання, зокрема тих, які числяться або ра-
хувалися у складі Збройних сил України, 
перебували та/або перебувають на посадах 
в установах та підприємствах оборонно-
го комплексу України, збору необхідної 
інформації про вказаних осіб для розгля-
ду питання щодо їх залучення до зазна-
ченої протиправної діяльності на шкоду 
України,а також у разі необхідності їх фі-
зичного знищення.

К. неодноразово виїжджав з РФ до 
України через різні пункти пропуску, де у 
вказаний період на території Рівненської, 
Полтавської, Харківської, Львівської та 
Хмельницької областей здійснював дії, на-
правлені на незаконне візуальне спостере-
ження за певними особами та здійснював 
збір інформації про місця їх фактичного 
проживання, місце роботи, контактних 
даних, після чого передав її замовникам 
та очікував наступного етапу своєї участі у 
вищевказаній протиправній діяльності.
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У подальшому К. отримав чітке завдан-
ня вступити від у контакт з ОСОБА_4 з ме-
тою надання останньому пропозиції щодо 
проведення підривної діяльності проти 
України та виконувати завдання кура-
торів з ФСБ РФ, а у випадку його відмо-
ви - фізично ліквідувати для подальшого 
висвітленням у ЗМІ інформації негатив-
ного характеру. На початку серпня 2016 
року К. прибув у м. Рівне, де здійснював 
незаконне стеження за ОСОБА_4, вивчав 
його спосіб життя, маршрути пересуван-
ня, місце його фактичного проживання. 
Після відмови ОСОБА_4 здійснювати про-
типравну діяльність проти України, чітко 
дотримуючись інструкцій представників 
ФСБ РФ та з метою подальшого поширен-
ня через засоби масової інформації щодо 
його вбивства, того ж дня за допомогою 
пістолета здійснив 8 пострілів, що призве-
ло до смерті потерпілого. Після цього об-
винувачений виїхав з території України до 
м. Москва РФ, та наприкінці  вересня 2016 
року отримав від співробітників ФСБ РФ 
грошові кошти у розмірі 2000 доларів США 
та 300000 рублів РФ у якості винагороди 
та вчинення чергового етапу його участі 
в проведенні підривної діяльності проти 
України [11]. Органом досудового розслі-
дування та судом дії винного отримали 
кримінально-правову оцінку як держав-
на зрада у формі надання представникам 
іноземної держави допомоги в проведенні 
підривної діяльності проти України. Втім 
така кваліфікація видається неповною, 
оскільки обвинувачений також вчинив 
умисне вбивство, а тому його дії повинні 
отримати кримінально-правову оцінку за 
сукупністю – ст.111, ч.1 ст.115 КК України.

Висновки
Таким чином, державна зрада у всіх 

формах її вчинення є злочином із підви-
щеним ступенем суспільної небезпеки. 
Навіть одиничний її випадок становить 
неабияку небезпеку для України, оскільки 
такі злочинні дії можуть спричинити не-
поправну шкоду суверенітетові, територі-
альній цілісності та недоторканності, обо-
роноздатності державній, економічній чи 
інформаційній безпеці нашої держави.
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SUMMARY 
The article considers the peculiarities of criminal 

liability for state treason. The forms of the crime 
were considered, namely: the transition to the enemy 
in the military situation or in the period of armed 
conflict; espionage; granting foreign state, foreign 
organization or their representatives assistance in 
carrying out of the fighting against Ukraine.

The issue of criminal and legal evaluation of 
the actions of persons who betray Ukraine’s interests 
until recently was little concerned, since there were 
only isolated cases of taking this position. However, 
the particular interest in the mentioned issue on 
the part of the scientific community and law-
enforcement bodies and society in general has arisen 
in connection with armed aggression of the Russian 
Federation against Ukraine.

It is stated that the analyzed crime is one of 
the most socially dangerous encroachtions, which 
threatens the existence of our state as sovereign. This, 
in particular, indicates the location of the norms on 
state treason in the section And “crimes against the 
foundations of national security of Ukraine”, as 
well as the size of the Article’s sanction. 111 of the 
Criminal Code of Ukraine in the form of deprivation 
of liberty for a period from twelve to fifteen years 
with or without confiscation of property.

Key words: criminal liability, state treason, the 
transition to the enemy, espionage, of the fighting 
against Ukraine.
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