
Правопорушення 

Поняття і загальні ознаки правопорушення 

     Правопорушення - це протиправне, винне діяння, скоєне 

суб'єктом  правовідносин, що завдає шкоду особі, суспільству або державі. 

Ознаки правопорушення: 

 1) суперечність конкретному правовому припису - невиконання 

обов'язку або порушення заборони; 

 2) вина - правопорушенням є лише діяння, вчинене навмисно або з 

необережності; 

 3) завдання шкоди особі, суспільству або державі, у певних 

обумовлених законом випадках - реальна загроза завдання такої шкоди; 

 4) правопорушення є вольовим, усвідомленим діянням, що існує у 

вигляді дії або бездіяльності. Стан думок, переконання, погляди, якими б 

антигуманними чи зловмисними вони не були, - не караються; 

 5) відповідальним за правопорушення може бути тільки фізична чи 

юридична особа, здатна нести відповідальність за свої дії. 

 

Склад правопорушення: поняття, елементи, значення 

     Застосування до особи юридичної відповідальності можливо тільки за 

наявності в її діянні юридичного складу правопорушення. Правопорушення 

розглядається в цьому разі як система. Її повнота і цілісність є необхідною 

умовою для притягнення особи до юридичної відповідальності. Норма права - 

правова підстава, а склад правопорушення - фактична підстава для юридичної 

відповідальності (юридичний факт). 

     До складу правопорушення входять: 

 1) суб'єкт правопорушення - деліктоздатна фізична чи юридична 

особа. Зазвичай правопорушення вчиняють фізичні особи (а злочини - 

виключно фізичні особи), але суб'єктом цивільного проступку може бути й 

юридична особа. Оскільки окремі правопорушення можуть бути скоєні не 

будь-якими, а лише певними особами, то слід виділяти і поняття 

«спеціальний суб'єкт правопорушення». Наприклад, вчинити дезертирство 

може тільки військовослужбовець, отримати хабара - тільки посадова 

особа. 

 2) об'єкт правопорушення - суспільні відносини, соціальні блага, 

цінності, права і свободи особи, інтереси держави, на які посягає 

правопорушник. Об'єкт правопорушення являє собою охоронювані правом 

реальні блага - соціальні цінності (матеріальні або нематеріальні), на які 

посягнув порушник. Наприклад, відносини власності, життя та здоров'я 

особи, громадська безпека. 



 3) суб'єктивна сторона правопорушення - ставлення особи до 

вчинюваного нею діяння та його наслідків. Головний елемент суб'єктивної 

сторони - вина у формі умислу або необережності. Факультативними 

(необов'язковими) елементами суб'єктивної сторони є мотив і мета 

правопорушення. Відповідальність за цивільний проступок може 

наставати і за відсутності вини (у випадках, спеціально обумовлених 

законом); 

 4) об'єктивна сторона правопорушення - це зовнішня характеристика 

правопорушення, що включає протиправне діяння (дію чи бездіяльність), 

результат діяння і причинний зв'язок між діянням і результатом. Об'єктивна 

сторона включає умови і обставини, в яких проявляється протиправна 

поведінка, суспільно небезпечні наслідки, що настали, знаряддя, які при 

цьому використовувались, та причинний зв'язок між вчиненим діянням і 

наслідками, що настали. 

     Як правило, правопорушником визнається лише особа, винна у вчиненні 

правопорушення, тобто така, яка вчинила його умисно або з необережності. 

     Правопорушення визнається вчиненим умисно, якщо особа, яка його вчинила, 

усвідомлювала протиправний характер свого діяння, передбачала можливість 

настання його суспільно шкідливих наслідків і бажала або свідомо допускала їх 

настання. 

     Правопорушення визнається вчиненим з необережності, недбалість). якщо 

особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання суспільно шкідливих 

наслідків свого діяння, але легковажно розраховувала на їх відвернення 

(протиправна самовпевненість), або не передбачала можливості настання таких 

наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачити (протиправна Відсутність хоч 

би одного з зазначених елементів свідчить, що цей акт поведінки не є 

правопорушенням. 

 

Види правопорушень 

      Залежно від ступеня небезпеки правопорушення і завданої ним шкоди 

правопорушення поділяють на злочини і проступки. 

      Злочини - найбільш небезпечні для суспільства правопорушення, що 

посягають на найбільш значимі соціальні цінності (життя, здоров'я індивіда, 

власність, безпеку держави, суспільну безпеку і т. ін.). Злочинами є тільки 

кримінальні правопорушення. 

      Проступки - менш небезпечні правопорушення (порушення трудової 

дисципліни, суспільного порядку, невиконання цивільно-правового договору і т. 

ін.). 

Залежно від виду юридичної відповідальності правопорушення поділяються на: 



• 1) кримінальні правопорушення (злочини); 

• 2) цивільно-правові проступки (наприклад, невиконання договірного 

зобов'язання, порушення авторського права); 

• 3) адміністративні проступки (наприклад, порушення суспільного 

порядку, правил торгівлі, правил дорожнього руху, які не потягли важких 

наслідків); 

• 4) дисциплінарні проступки (наприклад, порушення трудової 

дисципліни). 

 

Ключові чинники ризику 

щодо можливості скоєння злочинів неповнолітніми: 

     недостатній рівень правосвідомості та правових знань;  

     брак організованої системи дозвілля;  

     вживання алкогольних та наркотичних речовин;  

     низький рівень правових знань батьків та недостатня увага з їхнього 

боку до виховання; 

     інші.  

 

За різні правопорушення – відповідна відповідальність 

 

 



 

 

Профілактика правопорушень 
     Профілактика правопорушень - це діяльність державних   органів  і  

громадськості,  що  має  системний  характер  як  за  

комплексом заходів, так і за колом суб'єктів, які її здійснюють, спрямовану на 

недопущення виникнення, усунення, послаблення або нейтралізацію причин та 

умов злочинності, окремих її видів та конкретного злочину.  
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