
ДАЧА ХАБАРА 

 

Дачею хабара називається підкуп посадової особи шляхом передачі (вручення) Їй у 

власність грошей, майна або надання послуги майнового характеру за вчинення або не 

вчинення посадовою особою дій в інтересах того, хто дає хабар. 

 

Відповідальність за дачу хабара настає з 16 років. 

 

Стаття 369. Давання хабара 
1. Давання хабара –карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян  (3400-8500 грн.) або обмеженням волі на строк від двох до 

п'яти років. 

2. Давання хабара, вчинене повторно, - карається позбавленням волі на строк від 

трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої. 

Для кваліфікації діяння як дачі хабара не має значення, в інтересах кого (яких 

осіб) дається хабар — в інтересах особи, яка дає хабар, її рідних чи близьких або 

зовсім інших осіб.  (це стосується і батьків, і старости групи і т.д.) 

 

Згідно з ч. З ст. 170 КК особа, яка дала хабар, у тому числі і валютними 

цінностями, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо  

- щодо неї мало місце вимагательство хабара 

- після дачі хабара вона добровільно заявила про це до порушення кримінальної 

справи щодо неї. 

Особа, яка дала хабар, може бути звільнена від кримінальної відповідальності за 

першою підставою у випадку, коли вона була поставлена посадовою особою в такі умови, 

за яких була змушена дати хабар, щоб запобігти настанню шкідливих наслідків її 

охоронюваних законом правам і інтересам. 

За другою підставою хабародавець може бути звільнений від кримінальної 

відповідальності за дачу хабара, якщо він добровільно, незалежно від причин, мотивів і 

приводів до порушення справи щодо цього злочину заявить про його вчинення. 

 Особа, яка добровільно, за власною волею І рішенням заявила про дачу хабара, 

звільняється від кримінальної відповідальності незалежно від форми заяви (усно, 

письмово, по телефону, через Інших осіб тощо) і органу, якому вона заявила (в міліцію, 

прокуратуру, суд, у громадську організацію, в газету, державну податкову адміністрацію 

тощо). З моменту (з дня) порушення справи про притягнення особи до кримінальної 

відповідальності за дачу хабара ця підстава звільнення від відповідальності анулюється. 

 

Добровільною вважається усна чи письмова заява в органи внутрішніх справ, 

прокуратуру, суд, інший державний орган з будь-яких мотивів, але не у зв'язку з тим, що 

про дачу хабара стало відомо органам влади чи компетентним посадовим особам. 

Згідно з роз'ясненням Пленуму Верховного Суду України, якщо буде встановлено, 

що особа, яка дала хабар, звільнена від кримінальної відповідальності незаконно, зокрема 

якщо хабар у неї не вимагали або про дачу хабара вона заявила у зв'язку з тим, що про цей 

злочин стало відомо органам влади, суд вживає передбачені ст. 278 КПК заходи по 

притягненню її до відповідальності. 

Такі ж заходи вживають суди у випадках, коли на підставі ч. З ст. 170 КК 

звільняються від кримінальної відповідальності організатори, пособники, підмовники та 

посередники в хабарництві, оскільки звільнення їх від відповідальності цим законом не 

передбачено. 

У діях особи, яка у зв'язку з вимагательством у неї хабара до його дачі звернулася до 

органів влади з метою викрити того, хто вимагає хабар, складу злочину немає. Тому вона 

звільняється від відповідальності. Гроші й інші цінності, які ця особа з метою викрити 

вимагача передала йому, повертаються законному власнику. 
 


