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Семінарське заняття 12 

Тема дисципліни: Кримінальні правопорушення  проти волі, честі та 

гідності особи.  Кримінальні правопорушення  проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи 

Тема семінару: Відповідальність за незаконне позбавлення волі або 

викрадення людини 

План 

1. Загальна характеристика кримінальних правопорушень  проти волі, честі 

та гідності особи. 

2. Відповідальність за незаконне позбавлення волі або викрадення людини: 

2.1. Поняття волі, честі, гідності особи.  

2.2. Характеристика незаконного позбавлення волі  

2. 3. Склад кримінального правопорушення. 

2.4. Кваліфіковані види  кримінального правопорушення. 

3. Насильницьке зникнення. 

4. Відповідальність за захоплення заручників, поняття заручництва та 

заручників. 

Література 
Базова: 

1.  Конституція України прийнята 28 червня 1996 року; 

2.  Кримінальний кодекс України прийнятий 5 квітня 2001 року; 

3. Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник/ [В. М. Трубников, М. 

В. Даньшин, О. О. Житний та ін.] ; за заг. ред.В. М. Трубникова. – Х. : ХНУ імені В. Н. 

Каразіна, 2019 р. – 444с. 

4. Кримінальне право України: Заг. частина: підруч. для юрид. спец. вищ. закладів освіти / М. І. 

Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. Професорів М. І. Бажанова, В. В. 

Сташиса, В. Я. Тація – К-Х: Юрін-ком Інтер – Право, 2019 р. – 416 с. 

Допоміжна: 
1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /. За заг. ред. Литвинова О. 

М. – К. : «Центр учбової літератури», 2019. – 528 с. 

2. http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI-2010/UgolovPravoZag.pdf 

3. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-

download/123456789/52439/1/sukhonos_kriminalne_pravo.pdf;jsessionid=9CAA40042FB651E42

19F638ED0FF0400 

 

Ключові поняття: воля, честь, гідність, незаконне позбавлення волі, 

насильницьке зникнення, заручник. 

Рекомендовані реферати  

1.Порівняльно-правовий аналіз кримінальної відповідальності за незаконне 

позбавлення волі або викрадення людини. 

2.Проблеми кваліфікації незаконного позбавлення волі або викрадення людини. 

3.Подібності та відмінності між викраденням людини, незаконним позбавленням 

волі та захопленням заручника. 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI-2010/UgolovPravoZag.pdf
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1. Що таке поняття волі, честі та  гідності особи? 

2. Назвіть характеристику незаконного позбавлення волі. 

3. Охарактеризуйте склад кримінального правопорушення. 

4. Назвіть кваліфіковані види  кримінального правопорушення.  

6. Яка відповідальність наступає за незаконне позбавлення волі або викрадення 

людини? 

7. Що таке насильницьке зникнення? 

8. Що таке поняття заручництва та заручників? 

9. Яка відповідальність наступає за захоплення заручників? 

 

Дослідницька робота:  

 

1. Кримінально-правовий аналіз деяких аспектів складу кримінального 

правопорушення «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини». 

2. Розмежування незаконного позбавлення волі або викрадення людини та 

захоплення заручників. 

 

Методичні рекомендації 

Перше питання. Студенти повинні визначити, що родовим об’єктом цих 

кримінальних  правопорушень виступає невід’ємне конституційне право на 

свободу (волю), честь та гідність людини. Під фізичною свободою розуміють 

право людини з урахуванням встановлених законом обмежень вільно 

пересуватись, обирати місце свого проживання та тимчасового перебування. Під 

особистою недоторканістю розуміють заборону протиправного втручання з боку 

інших осіб у питання вільного вибору людиною (в окремих випадках її законними 

представниками) місця проживання, тимчасового перебування чи здійснення 

свободи пересування. Під честю зазвичай розуміють суспільну оцінку особистості 

з моральних позицій, властивих членам суспільства. Людина оцінюється 

суспільством згідно її поведінки, її відношення до соціальних і духовних 

цінностей, до суспільства, що оточує. Гідність – це самооцінка людини, що 

базується на вихованих з дитинства якостях – порядності, совісності, почутті 

обов'язку тощо. 

В якості додаткового факультативного об’єкту виступають життя, 

здоров’я, статева свобода, трудові права тощо.  

З об’єктивної сторони вказані злочини вчинюються в основному шляхом 

дії. Основні склади даної групи кримінальних  правопорушень є формальними, в 

той же час кваліфіковані склади можуть бути матеріальними.  

Суб’єктом кримінальних  правопорушень може бути особа, що досягла 16 

років (крім ст.147 “захоплення заручників”, суб’єктом якого може бути особа з 14 

років). У деяких кваліфікованих складах (ч. 2 ст. 149 КК) вказується на наявність 

додаткових ознак суб’єкта, таких як використання службового становища, 
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наявність матеріальної чи іншої залежності потерпілого від суб’єкта 

кримінального правопорушення.  

Cуб’єктивна сторона вказаних кримінальних  правопорушень 

характеризується прямим умислом. Для окремих кримінальних  правопорушень 

обов’язковими ознаками виступають мотив і мета вчинення кримінального 

правопорушення. 

При підготовці до другого питання слід визначити, що відповідальність за 

дане кримінальне правопорушення передбачена ст. 146 ККУ.  Безпосередній 

об’єкт викрадення людини – фізична свобода конкретної особи. Додатковим 

об’єктом можуть виступати безпека життя, здоров’я особи, відносини власності 

та ін. 

Об’єктивна сторона  кримінального правопорушення виражається у 

таємному або відкритому викраденні людини, тобто у вилученні проти її волі з 

місця перебування (проживання, роботи, навчання, відпочинку та ін.) та 

переміщення в інше місце, визначене викрадачем, наприклад, в інший будинок, 

гараж, підвал, де особа утримується в неволі. 

Кримінальне правопорушення вважається закінченим з моменту фактичного 

вилучення особи та початку її примусового утримання. Час, протягом якого 

утримується особа (година, доба, місяць  і т.д.) – конкретний термін  перебування 

потерпілого в такому стані - значення не має. 

Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 

ст. 146 КК, характеризується прямим умислом: винний усвідомлює незаконність 

своїх діянь як викрадення людини чи протиправного позбавлення її волі і бажає їх 

вчинити. 

Суб’єктом кримінального правопорушення є будь-яка фізична особа, яка 

досягла 16-річного віку. Якщо зазначені в ст. 146 діяння вчинила службова особа 

з використанням влади або службових повноважень, вона підлягає 

відповідальності за статтями 365, 371, 375 та 424 КК. 

Кваліфікованими видами незаконного позбавлення волі або викрадення 

людини є вчинення їх: 1) щодо малолітнього; 2) із корисливих мотивів; 3) щодо 

двох або більше осіб; 4) за попередньою змовою групою осіб; 5) способом, 

небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого; 6) пов'язане із заподіянням 

потерпілому фізичних страждань; 7) із застосуванням зброї; 8) протягом 

тривалого часу. 

Особливо кваліфікованими видами розглядуваного кримінального 

правопорушення є: 1) вчинення його організованою групою; 2) спричинення ним 

тяжких наслідків. 

Третє питання. Студенти повинні визначити, що згідно ст. 146-1 

насильницьке зникнення – це арешт, затримання, викрадення або позбавлення 
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волі людини в будь-якій іншій формі, вчинене представником держави, в тому 

числі іноземної, з подальшою відмовою визнати факт такого арешту, затримання, 

викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі або 

приховуванням даних про долю такої людини чи місце перебування.  

Кваліфікуючі ознаки: видання наказу або розпорядження про вчинення дій, 

зазначених у частині першій цієї статті, або невжиття керівником, якому стало 

відомо про вчинення дій, зазначених у частині першій цієї статті, його підлеглими 

заходів для їх припинення та неповідомлення компетентних органів про злочин.  

При підготовці до четвертого питання слід визначити, що об'єктом 

кримінального правопорушення є особиста воля. 

Об'єктивна сторона його характеризується суспільне небезпечними діями у 

двох можливих формах: 1) захоплення особи як заручника; 2) тримання особи як 

заручника. 

Заручником є особа, яку захоплює або утримує інша особа, погрожуючи при 

цьому її вбити, спричинити тілесні ушкодження, вчинити інші насильницькі дії 

або продовжувати утримувати далі. Під захопленням особи треба розуміти напад, 

пов'язаний з й затриманням із наступним істотним обмеженням вільного руху, 

пересування чи поведінки особи. Тримання особи передбачає насильницьку 

заборону особі залишати певне місце чи унеможливлення це зробити. Захоплення 

може бути таємним або відкритим, із застосуванням фізичного насильства або з 

погрозою його застосування. Так само фізичним чи психічним насильством може 

супроводжуватися і тримання особи.  Злочин може полягати в захопленні особи з 

наступним її триманням або тільки у триманні особи. Закінченим він є з моменту, 

коли свобода особи була фактично обмежена. 

Суб'єктом кримінального правопорушення є осудна особа, яка досягла 14-

річного віку. Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом. 

Ставлення особи до тяжких наслідків цього кримінального правопорушення може 

бути умисним або необережним. 

Кваліфікованими видами розглядуваного кримінального правопорушення є: 

1) вчинення його щодо неповнолітнього; 2) вчинення його організованою групою; 

3) захоплення або тримання особи як заручника, поєднане з погрозою знищення 

людей; 4) спричинення ним тяжких наслідків. 

 

 

Викладач     О.М. Шиян 


