
Тема Семінару №1 

ЗАКОН ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Задачі 

 

 

1. Перебуваючи в пасажирському потязі Краків – Київ, громадянин 

Білорусії Тарасов, та громадянин України Потапенко, розпивали разом спиртні 

напої. Через деякий час Потапенко від випитої дози алкоголю заснув. 

Громадянин Тарасов, скориставшись станом Потапенко забрав його особисті 

речі (в тому числі й гаманець та документи) і вийшов під час зупинки потягу на 

станції Львів. Потапенко факт крадіжки виявив лише на кінцевій станції в м. 

Київ. Які принципи дії кримінального закону у просторі слід застосувати при 

вирішенні питання про кримінальну відповідальність Тарасова? За законом якої 

країни повинен бути притягнутий до кримінальної відповідальності громадянин 

Тарасов за скоєну крадіжку? В яких випадках злочин визначається вчиненим на 

території України?  

2. Співробітники науково-дослідної установи м. Києва Коваленко та 

Петренко їхали потягом Київ-Москва до Бєлгорода на конференцію. На ґрунті 

неприязних стосунків, що склалися між ними, на одній із станцій України, 

Петренко підсипав у склянку з кавою Коваленко снодійного засобу, маючи на 

меті недопущення останнього до участі в конференції. Під час зупинки потягу 

на станції Бєлгород (Російська Федерація), Петренко вийшов, в той час як його 

колега спав у купе. При цьому Петренко гадав, що Коваленко прокинеться в 

Москві. Однак, від прийнятої дози снодійного Коваленко помер на території 

Росії. Визначте місце і час вчинення злочину.  

3. 22 серпня 2001 р. Герасименко, керуючи автомобілем у нетверезому 

стані, порушив правила безпеки дорожнього руху, внаслідок чого загинуло дві 

особи. Кримінальний кодекс України 1960 р. за даний злочин передбачав 

покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років з 9 

позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до п'яти років 

або без такого (ч. 3 ст. 215 КК 1960 р.). Відповідно до ч. 3 ст. 286 КК України 

2001 р. вказане діяння карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти 

років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 

трьох років. Чи має ч. 3 ст. 286 КК України 2001 р. зворотну дію у часі? 

Проаналізуйте зміст ч. 3 ст. 5 КК України 2001 р. і дайте відповідь на 

запитання. В яких рамках може бути призначено покарання Герасименку?  

4. Перебуваючи на військовому судні «Акула», яке йшло під прапором 

України, громадянин Росії на ґрунті релігійного конфлікту вбив одного з членів 

команди корабля, який був громадянином України. За законом якої країни 

повинен бути притягнутий до кримінальної відповідальності гр-н Росії, якщо 



корабель знаходився у відкритому морі? Варіант 2: Як зміниться рішення, якщо 

злочин було вчинено на невійськовому судні, яке перебувало під прапором 

України й знаходилося в порту Туреччини? Варіант 3: Чи зміниться рішення, 

якщо вбивство станеться поза межами військового судна на території 

Туреччини?  

5. Громадянин України Нестеров, знаходячись у США, вчинив розбійний 

напад, за який був засуджений судом США до п’яти років позбавлення волі. Це 

покарання він повністю відбув і повернувся в Україну. Чи може Нестеров бути 

повторно притягнутий до кримінальної відповідальності в Україні за злочин, 

вчинений у США? Варіант 2: Після повернення в Україну Нестеров вчинив 

крадіжку. Чи може крадіжка, вчинена в Україні, кваліфікуватися як повторна? 

Чи має юридичне значення в Україні вирок суду США?  

6. Громадянину України Афанасьєву, який відпочивав у Єгипті, було 

завдано тяжких тілесних ушкоджень громадянином Єгипту Власенко. 

Відповідно до якого принципу дії кримінального закону у просторі необхідно 

вирішити питання про кримінальну відповідальність?  

7. Посол Японії, перебуваючи на території України, порушив правила 

дорожнього руху, в результаті чого сталася аварія і загинула людина 

(громадянин України). За Законом якої держави буде нести кримінальну 

відповідальність посол Японії? Ознайомтеся з міжнародними угодами та 

законами України, які регулюють кримінальну відповідальність осіб, які мають 

дипломатичний імунітет.  

8. Громадянин Іраку вчинив терористичний акт в м. Нью-Йорк, внаслідок 

якого загинуло 12 осіб, з яких 3 – громадяни України. Як необхідно вирішити 

питання про кримінальну відповідальність? 10 Чи буде гр-н Іраку підлягати 

кримінальній відповідальності за терористичний акт (ч. 3 ст. 258 КК України), у 

випадку, коли його було затримано на території України?  

9. Іванов 20 серпня 2001 року вчинив хуліганство. Через тиждень 

працівниками міліції його було затримано. Слідчий кваліфікував дії Іванова як 

хуліганство (ст. 206 КК УРСР 1960 р.). На момент винесення вироку судом, 

вступив в силу новий Кримінальний Кодекс (2001 року). За новим КК такі дії 

передбачені ст. 296 КК України. За яким законом буде притягатися до 

відповідальності Іванов? Чи має зворотну силу закон про кримінальну 

відповідальність, якщо він однією нормою посилює кримінальну 

відповідальність за певний злочин, а іншою – пом’якшує за інший злочин?  

10. Громадянин Вірменії, який перебував в Угорщині, вчинив вбивство з 

особливою жорстокістю громадянина України. За кримінальним законом якої 



країни буде нести відповідальність громадянин Вірменії? Варіант 2: Як буде 

вирішуватися питання про кримінальну відповідальність у випадку, якщо той 

же громадянин Вірменії при тих же обставинах вчинить крадіжку? 

 

Задача 11. 
Бажаючи розправитись зі своїми конкурентами по бізнесу, директор банку 

А. вирішив підірвати літак, на якому мали летіти голова акціонерного 

товариства В. та головний бухгалтер цього ж товариства І. 

З цією метою він домовився з механіком спортивного аероклубу Б., що той 

встановить на літаку вибуховий пристрій з годинниковим механізмом. Коли 

літак готувався до зльоту на аеродромі, Б. поклав серед речей В. й І. вибуховий 

пристрій, який спрацював у небі над територією іноземної держави. 

Пілот літака, В. та І., загинули. 

Визначити час і місце вчинення злочину. 

 

Задача 12. 
Н. та С., перебуваючи за кордоном, придбали в іноземній державі 

кольоровий ксерокс та спеціальний папір для підробки банкнот євро. Разом із 

мешканцем м. Львова І. в його приватному будинку вони виготовляли 

підроблені купюри. При спробі збути партію підроблених банкнот Н., С. та І. 

були затримані працівниками поліції у м. Хмельницькому. 

На території якої держави вчинено злочин? 

 

Задача 13. 
Громадяни С. та Р. налагодили стійкий канал ввезення на територію 

України зі Словацької Республіки частин вогнепальної нарізної зброї 

іноземного виробництва з метою їх подальшого збуту.  

В період із січня по лютий 2017 р. вони ввезли до України з 

приховуванням від митного контролю в запасному колесі автомобіля частини 

пістолетів марки «GLOCK», «ASTRA» та «BERETTA». У травні 2017 р. С. та Р. 

судом були визнанні винними у контрабанді, тобто переміщенні з 

приховуванням від митного контролю частин вогнепальної нарізної зброї та 

засуджені за ч. 1 ст. 201 КК України. 

Чи вірним є рішення суду? 

 

 

Задача 14. 
Ч. вирішив позбутися своєї коханки, яка систематично провокувала 

виникнення конфліктних ситуацій між ним та дружиною. З метою вбивства 

жінки Ч. у м. Жмеринка виготовив і сховав до салону її автомобіля вибуховий 

пристрій. Вибух стався на території Румунії та жінка загинула на місці вибуху. 

Визначте місце і час вчинення злочинів. Коли злочин вважається вчиненим 

на території України? 

 

 



 

Задача 15. 
Громадянин України Д., який постійно проживав у м. Трускавці Львівської 

обл., гостював у родичів у м. Кракові (Республіка Польща). В ресторані він 

заподіяв громадянину Республіки Польща умисне тяжке тілесне ушкодження, 

що спричинило смерть потерпілого. У Республіці Польща він затриманий не 

був і повернувся додому. 

За законодавством якої держави може бути притягнутий до 

відповідальності Д.? 

Варіант: Д. був громадянином Литви, вчинив злочин у м. Кракові, після 

цього поїхав до України в м. Трускавець Львівської області.  

 

Задача 16. 
Громадянин Ж., який проживав в м. Одесі систематично незаконно 

виготовляв з макової соломи наркотичні засоби та пересилав їх своїй сестрі К. 

до м. Кишинева для збуту. Гроші за збут наркотичних засобів вони розподіляли 

між собою. Під час збуту чергової партії наркотиків К. було затримано. 

Визначне місце і час вчинення злочинів Ж. та К. 

За законодавством якої країни має вирішуватися питання про їх 

кримінальну відповідальність? 

 

Задача 17. 

Громадянин Туреччини Ю. в м. Анталії (Туреччина) вчинив зґвалтування 

громадянки України О. У подальшому Ю. було затримано в м. Одесі за 

торгівлю людьми. 

За вчинення зґвалтування Ю. до кримінальної відповідальності не 

притягався. 

Як має вирішуватися питання про Кримінальну  відповідальність Ю.? 

 

 

Задача 18. 
Іноземний громадянин М. незаконно придбав за межами України пістолет, 

який постійно зберігав у своєму автомобілі. Під час перебування в м. Львові за 

управління транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння він був 

затриманий співробітниками патрульної поліції, які і вилучили пістолет. 

За незаконне поводження зі зброєю М. було притягнуто до кримінальної 

відповідальності. 

Визначити місце і час вчинення злочину. За кримінальним законодавством 

якої держави М. повинен бути притягнений до відповідальності? 

 

Задача 19. 

Українські прикордонники затримали за десять морських миль від берегів 

Чорного моря іноземну шхуну, яка в територіальних водах України займалася 

незаконним рибним промислом. 

За законодавством якої держави повинно вирішуватися питання про 

кримінальну відповідальність іноземних громадян за вчинення цього суспільно 

небезпечного діяння? 



 

Задача 20. 
Під час спільного навчання воєнно-морських флотів декількох держав на 

крейсері іноземної держави, який стояв в акваторії порту м. Одеси, виник 

конфлікт між військовими моряками двох країн. Матрос українського флоту Г. 

заподіяв іноземному матросу тяжкі тілесні ушкодження. 

За законодавством України чи іноземної держави буде вирішуватися 

питання про кримінальну відповідальність Г.? 

 

Задача 21. 
Перший секретар посольства іноземної держави, керуючи автомобілем у 

стані алкогольного сп’яніння, скоїв наїзд на пішохода, заподіявши останньому 

тяжкі тілесні ушкодження. Допомогу потерпілому не надав і зник з місця події, 

залишивши особу в небезпечному для життя стані. 

Як повинно бути вирішене питання про кримінальну відповідальність 

секретаря посольства? 

 

 

Задача 22. 
У квітні 2017 р. громадяни Л., В. та Г. були затримані працівниками 

лісового господарства у Волинській області за незаконну вирубку дерев на 

території заповідника. Вироком місцевого суду у червні 2017 р. їх засуджено за 

ч. 2 ст. 246 КК України (Незаконна порубка лісу, вчинена за попередньою 

змовою групою осіб). Захисник засуджених звернувся до Апеляційного суду 

Волинської області з клопотанням про зміну кваліфікації вчиненого злочину з 

ч. 2 на ч. 1 ст. 246 КК України, мотивуючи свою заяву тим, що суд не врахував 

вимоги статті 5 КК України. 

Чи підлягає задоволенню клопотання захисника? 

В якій редакції статті 246 КК України необхідно визначати 

злочинність та караність діянь, вчинених Л., В. та Г. (редакція Закону 

України від 5 квітня 2001 р. чи Закону України від 23 травня 2017 р.)? 

 

Задача 23. 
У вагоні поїзду Мінськ – Київ громадяни України П. та С., перебуваючи у 

стані алкогольного сп’яніння, протягом двох годин голосно співали пісні 

брутального змісту, а на вимогу пасажирів припинити порушення спокою 

відповідали лайкою. 

На станції Калинковичі (Республіка Білорусь) провідник вагону разом з 

пасажирами намагалися вивести хуліганів з поїзда. У відповідь П. відштовхнув 

провідника, вихопивши з кишені ножа, наніс одному із пасажирів удар у груди 

та вискочив з вагона. Потерпілому було надано медичну допомогу на станції 

Овруч (Україна). Він був доставлений до лікарні, де помер під час операції. П. 

та С. були затримані у м. Іванкові Київської області. 

За законодавством якої країни будуть притягнені до кримінальної 

відповідальності П. та С.? 

 

 



 

Задача 24. 
Громадянин України Г., перебуваючи на території іноземної держави, 

вчинив грабіж, за вчинення якого був засуджений до трьох років позбавлення 

волі. Після відбуття покарання Г. повернувся до України, де вчинив декілька 

крадіжок. 

Якими є правові наслідки засудження особи за межами України? 

Чи буде врахована попередня судимість Г. при кваліфікації вчиненого ним 

повторного злочину? 

 

 

Задача 25. 
Громадянин України М. у складі злочинної групи вчинив на території 

України декілька грабежів та розбоїв. Переховуючись від переслідування 

правоохоронних органів, він за підробленими документами виїхав до іноземної 

держави на сезонні сільськогосподарські роботи. В одному з місцевих барів 

після вживання спиртних напоїв М. посварився з відвідувачами й умисно 

заподіяв одному з них середньої тяжкості тілесні ушкодження. За вчинення 

цього злочину місцевий суд іноземної держави засудив його до покарання у 

виді позбавлення волі строком на три роки та штрафу. 

Після сплати штрафу суддя визначив відбування покарання умовним з 

іспитовим строком один рік і М. був переданий представникам правоохоронних 

органів України. 

Як вирішується питання про кримінальну відповідальність українських 

громадян за вчинення злочинів за межами України? 

Чи буде враховано невідбуте покарання за вироком іноземного суду при 

визначенні М. остаточного покарання за злочини, вчинені на території 

України? 

 

Задача 26. 
Громадяни України С. та К. під час туристичної поїздки до іноземної 

держави на пляжі розпивали привезені з собою спиртні напої, після чого 

голосно співали. Працівники готелю повідомили про  порушення спокою до 

відділення поліції. За рішенням судді за розпивання спиртних напоїв та 

співання світських пісень, що, за законодавством цієї держави є злочином, С. та 

К. були засуджені до покарання у виді двох років тюремного ув’язнення. 

На прохання України засуджені громадяни були повернуті до країни, про 

що надійшло офіційне повідомлення до органів юстиції України. Після 

приземлення літака в аеропорту м. Борисполя правоохоронці запропонували С. 

та К. пройти до лінійного відділу поліції. У відповідь С. та К. вчинили опір 

поліцейським, заподіявши одному з них легкі тілесні ушкодження без 

короткочасного розладу здоров’я. 

Якими є правові наслідки засудження громадян України за межами 

України? 

Чи підлягає врахуванню вирок суду іноземної держави при визначенні меж 

відповідальності С. та К. за вчинене ними кримінальне правопорушення на 

території України 



 


