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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Становлення в Україні правової держави обумовило 

об’єктивну необхідність приведення всієї системи українського права у 

відповідність до вже сформованих нових суспільних відносин, в яких людина, її 

права і свободи є найвищою соціальною цінністю. Тому Конституція України 

вперше закріпила досить широкий і різний за своїм змістом перелік прав людини. 

До їхнього числа належить право на свободу та особисту недоторканість, а також 

право на свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно 

залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються 

законом. 

Проблема дотримання прав і свобод особи, забезпечення гарантій , їхнє 

здійснення набуває за сучасних умов великого значення. У Загальній декларації 

прав людини, затвердженій Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних 

Націй 10 грудня 1948 р., зазначається, що під час здійснення своїх прав і свобод 

кожна людина повинна зазнавати тільки тих обмежень, встановлених 

законодавством, виключно з метою забезпечення належного визнання й поваги 

прав та свобод інших осіб і задоволення справедливих вимог моралі, публічного 

порядку й загального добробуту в демократичному суспільстві.  

Одним із злочинів, що поширилися останнім часом, є незаконне 

позбавлення волі або викрадення людини. У чинному Кримінальному кодексі 

України передбачена ст. 146 КК України з однойменною назвою, яка визнає 

вчинення цього злочину у двох формах: незаконне позбавлення волі та 

викрадення людини.  

Злочини, пов’язані з незаконним позбавленням волі або викраденням 

людини, є досить поширеними в усьому світі. Як зазначається в багатьох 

джерелах, щороку жертвами цього злочину стають близько 15 тисяч осіб. 

Актуальною ця проблема є і для України, де, за даними Генеральної прокуратури 

України, останніми роками збільшується кількість випадків викрадення людей. 

При цьому за ст. 146 КК України відкривається найбільше кримінальних 

проваджень щодо злочинів проти волі, честі та гідності особи.  

Так, 2007 р. зареєстровано 257 указаного виду злочинів, а 2009 р. – 338, 

2010 р. – 411, 2011 р. – 415, 2012 р. – 462, 2013 р. – 455, 2014 р. – 673, 2015 р. – 

689, 2016 р. – 701, 2017 р. – 728. 2018 року лише за липень було відкрито 385 

кримінальних проваджень, за серпень – 407, за вересень – 4661. При цьому 

потрібно ураховувати, що незаконне позбавлення волі або викрадення людини 

має високу латентність. 

Варто зазначити, що судова практика зазнає значних труднощів у 

визначенні поняття та юридичних ознак незаконного позбавлення волі або 

викрадення людини, з’ясуванні їхніх кваліфікуючих ознак, застосуванні засобів 

запобігання цих злочинів. Потребують також вирішення питання щодо 

відмежування незаконного позбавлення волі або викрадення людини від 

                                                             
1 Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі : офіційний сайт Генеральної прокуратури України 

URL : https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113653&libid=100820&c=edit&_c=fo (дата звернення 10.10.2018) 
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суміжних злочинів – захоплення заручників та вимагання. Саме тому вивчення 

зарубіжного досвіду, аналіз міжнародних документів щодо запобігання цьому 

злочину в Україні є актуальним і потребує подальшого наукового обґрунтування.  

Проблеми запобігання незаконному позбавленню волі або викраденню 

людини розглядало багато вітчизняних та зарубіжних авторів, серед яких : 

М. О. Акімов, А. В. Андрушко, М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, О. Г. Богатирьов, 

В. І. Борисов, О. О. Володіна, В. В. Василевич, Т. І. Возна, Н. О. Гуторова, 

Л. Д. Гаухман, В. О. Глушков, А. М. Дубровіна, В. П. Ємельянов, З. А. Загиней, 

М. І. Загородніков, В. О. Іващенко, О. М. Ігнатов, В. А. Козак, В. Г. Кундеус, 

Б. О. Курінов, І. П. Лановенко, О. Г. Лоскутов, І. І. Лукашук, Я. Г. Лизогуб, 

С. Г. Лісняк, Н. Е. Мартиненко, П. С. Матишевський, В. О. Навроцький, 

В. С. Наливайко, О. С. Наумова, А. М. Орлеан, В. В. Панкратов, 

В. М. Підгородинський, А. С. Політова, В. В. Сташис, В. І. Симонов, 

М. Р. Снахова, В. Я. Тацій, В. В. Топчій, В. П. Тихий, Н. С. Юзікова, С. С. Яценко 

та ін. 

Наукові здобутки цих та деяких інших фахівців містять ряд системних 

положень і висновків, які прямо або опосередковано стосуються інституту 

запобігання незаконному позбавленню волі або викраденню людини та створюють 

методологічні передумови для ефективного його дослідження у реаліях сьогодення. 

Однак міжнародно-правовому досвіду запобігання незаконному позбавленню волі 

або викраденню людини в існуючих дослідженнях приділено недостатню увагу, що 

не сприяє усуненню прогалин у теоретичних та правових основах цього інституту в 

кримінальному праві України. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний 

напрям дослідження ґрунтується на положеннях Концепції реалізації державної 

політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1209-р., Плану дій 

з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2015 р. № 1393-р, Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015–2020 роки, схваленої Указом Президента України від 

20 травня 2015 р. № 276/2015, Національної стратегії у сфері прав людини, 

затвердженої Указом Президента України від 25.08.2015 № 501/2015, Рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 06.05.2015 «Про заходи щодо 

посилення боротьби зі злочинністю в Україні», введеним в дію Указом 

Президента України від 16.06.2015 № 341/2015, Стратегії сталого розвитку 

«Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. 

№ 5/2015, Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–2020 рр., 

затверджених постановою загальних зборів Національної академії правових наук 

України від 3 березня 2016 р. 

Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради ПрАТ «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» (протокол 

№ 2 від 25 лютого 2015 року) та уточнена на засіданні Вченої ради ПрАТ «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» (протокол 
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№ 5 від 30 травня 2018 року). 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є порівняльний аналіз 

засобів запобігання незаконному позбавленню волі або викраденню людини в 

сучасних умовах розвитку України та зарубіжних країнах, розроблення на його 

основі науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо подальшого 

вдосконалення норм законодавства про кримінальну відповідальність України у 

зазначеній сфері. 

Відповідно до поставленої мети сформульовано такі задачі: 

– висвітлити ґенезу та поняття запобігання незаконному позбавленню волі 

або викраденню людини в Україні; 

– проаналізувати загальносоціальні та спеціально-кримінологічні заходи 

запобігання незаконному позбавленню волі або викраденню людини в Україні;  

– розглянути особливості кримінально-правового запобігання незаконному 

позбавленню волі або викраденню людини в Україні;  

– проаналізувати незаконне позбавлення волі або викрадення людини за 

кримінальним законодавством країн Європи; 

– висвітлити незаконне позбавлення волі або викрадення людини за 

кримінальним законодавством пострадянських держав; 

– розглянути досвід інших держав щодо запобігання незаконного 

позбавлення волі або викрадення людини; 

– проаналізувати міжнародні конвенції ООН, спрямовані на запобігання 

незаконному позбавленню волі або викрадення людини; 

– визначити роль Європейського суду з прав людини у запобіганні 

незаконному позбавленню волі або викраденню людини; 

– здійснити спробу удосконалення механізму взаємодії правоохоронних 

органів держав у запобіганні незаконному позбавленню волі або викраденню 

людини. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є суспільні відносини у сфері 

запобігання незаконному позбавленню волі або викраденню людини. 

Предметом дослідження є міжнародний досвід застосування засобів 

запобігання незаконному позбавленню волі або викраденню людини. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить система 

загальнонаукових та спеціально наукових методів і підходів, що забезпечили 

об’єктивний аналіз досліджуваного предмета. З урахуванням специфіки теми, мети і 

задач дослідження використовувалися такі методи: діалектичний метод 

використано у всіх підрозділах дисертації, відповідно до якого взято за основу 

раніше напрацьовані теоретичні позиції, які уточнено або доповнено новими 

доводами та аргументами (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3), 

системно-структурний метод дозволив виокремити та проаналізувати 

загальносоціальні та спеціально-кримінологічні заходи запобігання незаконному 

позбавленню волі або викраденню людини (підрозділ 1.2); метод системного аналізу 

використовувався для характеристики ґенези запобігання незаконному позбавленню 

волі або викраденню людини (підрозділ 1.1); порівняльно-правовий метод надав 

можливість зіставити норми кримінального права України з відповідними 
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положеннями зарубіжного законодавства та міжнародно-правовими актами 

(підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 3.1); соціологічний метод допоміг у розробленні анкет та 

під час опрацювання статистичних даних, отриманих у результаті опитування за 

цими анкетами (розділ 1, 2, 3); формально-логічні методи дозволили з’ясувати 

зміст ключових понять і визначень, що використовуються в дисертації, та 

сформулювати авторські підходи з цих питань (підрозділ 1.1), юридичний 

(догматичний) метод надав можливість визначити зміст специфічних юридичних 

термінів і дати тлумачення конкретних кримінально-правових норм, а також 

розробити пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства про 

кримінальну відповідальність у сфері охорони свободи особи від злочинних 

посягань у сучасних умовах розвитку України (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1). 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані Генеральної 

прокуратури України, Верховного Суду, результати анкетування 135 слідчих 

слідчих підрозділів Національної поліції України, 78 прокурорів у Волинській, 

Житомирській, Запорізькій, Львівській та Харківській областях у 2016–2018 

роках, зведені дані вивчення 125 архівних кримінальних справ (проваджень) за 

фактами вчинення незаконного позбавлення волі або викрадення людини. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає як у постановці 

проблеми, так і способі її вирішення. За характером та змістом дисертаційна 

робота є першим комплексним науковим монографічним дослідженням 

міжнародного досвіду засобів запобігання незаконному позбавленню волі або 

викраденню людини, що ґрунтується на кримінальному законодавстві України та 

законодавстві окремих країн світу. 

Найістотнішими результатами дослідження, що зумовлюють його новизну і 

визначають внесок автора у розроблення зазначеної проблематики, є такі 

положення, висновки та пропозиції, зокрема: 

вперше: 

– розроблено методичні рекомендації щодо запобігання незаконному 

позбавленню волі або викраденню людини – міжвідомчий нормативно-правовий 

акт, обов’язковий до використання працівниками Національної поліції України, 

Генеральної прокуратури України, Державного бюро розслідувань, Служби 

безпеки України;  

– запропоновано доповнити КК України статтею 1462 Викрадення 

неповнолітнього із заохочувальною нормою;  

– запропоновано закріпити в стст. 146 та 1461 КК України таку 

кваліфікуючу ознаку, як використання зброї в національному законодавстві 

України щодо незаконного позбавлення волі або викрадення людини; 

удосконалено:  

– кримінально-правову протидію незаконному позбавленню волі або 

викраденню людини, зокрема запропоновано виокремити склад злочину, 

передбаченого ст. 146 КК України в два окремі: незаконне позбавлення волі і 

викрадення людини; 

– авторське визначення незаконного позбавлення волі та викрадення 

людини. Під першим поняттям запропоновано розуміти позбавлення людини 
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можливості вільного пересування або вибору місця перебудування чи проживання 

шляхом застосування фізичного чи морального насильства або обману. Під 

викраденням людини розуміється умисне відкрите або таємне заволодіння 

людини шляхом переміщення її з місця постійного чи тимчасового перебування 

до іншого місця, де вона тримається іншими особами упродовж певного часу з 

метою отримання вигоди будь-якого характеру; 

дістали подальшого розвитку:  

– теоретичні знання про значення рішень Європейського суду з прав 

людини у запобіганні незаконному позбавленню волі або викраденню людини 

(зокрема, щодо тлумачення оціночних суджень Конвенції про захист прав людини 

та основоположних свобод);  

– наукова позиція щодо прийняття стандартів правоохоронної діяльності, 

які обумовлені впливом інтеграційних процесів на європейському континенті, 

спільної наднаціональної політики у сфері внутрішніх справ і захисту прав 

людини, що значно вплине на запобігання незаконному позбавленню волі або 

викраденню людини. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

обґрунтовані за результатами дослідження положення і висновки 

використовуються та можуть бути використані у: 

– науково-дослідній сфері – у ході подальшого дослідження і вирішення 

проблем, пов’язаних із запобіганням незаконному позбавленню волі або 

викраденню людини (акт впровадження ДНДІ МВС України від 11 квітня 2018 

року);  

– законотворчій діяльності – для вдосконалення правових підстав 

запобігання незаконному позбавленню волі або викраденню людини  (довідка 

Інституту законодавства Верховної Ради України від 22 жовтня 2018 року 

№ 22/470-1-15-3); 

– освітньому процесі – для підготовки та проведення лекцій, семінарських і 

практичних занять з навчальних дисциплін «Кримінальне право. Особлива 

частина», «Кримінологія», «Кваліфікація окремих видів злочинів», «Кваліфікація 

злочинів, підслідних органам досудового розслідування Національної поліції 

України», «Правозастосування», «Профілактика злочинів», «Кримінологічна 

віктимологія», «Аналіз та прогноз злочинності» (акт впровадження Національної 

академії внутрішніх справ від 29 жовтня 2018 року, акт впровадження ПрАТ 

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» 

від 18 вересня 2018 року); 

– практичній діяльності – для правоохоронних органів щодо запобігання 

незаконному позбавленню волі або викраденню людини (акт впровадження в 

практичну діяльність Головного слідчого управління Національної поліції 

України від 26 листопада 2018 року). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

обговорювалися на кафедрі управління безпекою, правоохоронної та 

антикорупційної діяльності ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна 

академія управління персоналом». Результати дослідження були оприлюднені на 
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трьох міжнародних конференціях: «Сучасний стан кримінального законодавства 

України: шляхи реформування» (м. Ірпінь, 1 березня 2018 р.), «Проблеми та 

перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» (м. Переяслав-

Хмельницький, 31 грудня 2018 р.), «Проблеми боротьби зі злочинністю в умовах 

трансформації сучасного суспільства», (м. Ірпінь, 12 грудня 2018 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки, що сформульовані в 

дисертаційному дослідженні, відображено у 8 наукових публікаціях, серед яких 

чотири наукові статті – у виданнях, включених МОН України до переліку 

наукових фахових видань з юридичних наук, одна стаття – у зарубіжному 

періодичному виданні та три тези доповідей, опубліковані у збірниках матеріалів 

міжнародних науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох 

розділів, що містять дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 205 сторінок, із них основного 

тексту – 171 сторінки, список використаних джерел – 20 сторінок (200 

найменувань) та 8 додатків на 14 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми дисертаційного 

дослідження, розкриваються стан її наукової розробленості та науково-

теоретична основа, зв’язок роботи з науковими програмами, планами й темами; 

визначаються об’єкт, предмет, мета, задачі та методи дослідження; висвітлюється 

наукова новизна, практичне значення отриманих результатів та форми їхньої 

апробації, зазначено структуру й обсяг дисертації. 

Розділ 1 «Загальна характеристика запобігання незаконному 

позбавленню волі або викраденню людини за законодавством України» 

складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Ґенеза та поняття запобігання незаконному позбавленню 

волі або викраденню людини в Україні» проаналізовано історичний аспект 

кримінальної відповідальності за незаконне позбавлення волі або викрадення 

людини та запобігання цьому негативному явищу.  

Зазначено, що поняття прав людини зародилося в древніх полісах Греції і 

Риму в V–VI століттях до н. е. у зв’язку з філософськими теоріями цінності 

закону Платона, Аристотеля, Перикла, Демосфена та інших мислителів епохи, 

появою ідей демократії і принципу громадянства.  

На основі історико-правового аналізу становлення та розвитку кримінальної 

відповідальності за незаконне позбавлення волі або викрадення людини зроблено 

висновок, що у різні історичні періоди викрадення людини виділялося в 

самостійний склад злочину, передбачений окремою статтею. Крім того, 

проведений аналіз законодавства зарубіжних країн свідчить, що аналізовані КК 

цих країн розрізняли і розрізняють такі злочини, як викрадення людини та 

незаконне позбавлення волі, встановлюючи відповідальність за їхнє вчинення в 

окремих статтях і підкреслюючи тим самим суттєву відмінність та самостійність 
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зазначених складів злочинів. Причому покарання, передбачене за викрадення 

людини, є значно більш суворим, ніж за незаконне позбавлення волі, що 

підкреслює різний ступінь їхньої тяжкості.  

На основі цього запропоновано виокремити два самостійні склади злочину: 

викрадення людини; незаконне позбавлення свободи. Під викраденням людини 

запропоновано розуміти умисне відкрите або таємне заволодіння людини шляхом 

переміщення її із місця постійного чи тимчасового перебування до іншого місця, 

де вона тримається іншими особами упродовж певного часу з метою отримання 

вигоди будь-якого характеру. Незаконним позбавленням свободи пропонується 

вважати позбавлення людини можливості вільного пересування або вибору місця 

перебудування чи проживання шляхом застосування фізичного чи морального 

насильства або обману. У зв’язку з цим запропоновано внести відповідні зміни до 

Кримінального кодексу України. 

У підрозділі 1.2 «Загальносоціальні та спеціально-кримінологічні заходи 

запобігання незаконному позбавленню волі або викраденню людини в Україні» 

висвітлено заходи запобігання незаконному позбавленню волі або викраденню 

людини в Україні. 

Виокремлено спеціально-кримінологічні заходи попередження незаконного 

позбавлення волі або викрадення людини, які зводяться до: оздоровлення ситуації 

та обстановки в окремих мікрорайонах та соціальних групах, найбільш уражених 

асоціальними явищами; забезпечення ефективної діяльності органів Національної 

поліції України із запобігання та недопущення насильницької поведінки; 

виявлення та усунення обставин, які сприяють вчиненню насильницьких посягань 

на волю особи; досягнення завдань, які поставлені перед органами кримінальної 

юстиції; пропаганди правових знань серед частини населення, схильного до 

вчинення подібного насильства. 

Зазначено, що не менш важливою є чітка організація діяльності різних 

органів Національної поліції України. З цією метою запропоновано розробити 

Методичні рекомендації щодо запобігання незаконному позбавленню волі або 

викраденню людини – міжвідомчий нормативно-правовий акт, обов’язковий до 

використання працівниками Національної поліції України, Генеральної 

прокуратури України, Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України. 

У Рекомендаціях потрібно висвітлити такі положення : 1) спеціально 

кримінологічні заходи запобігання незаконному позбавленню волі або 

викраденню людини; 2) суб’єкти запобігання незаконному позбавленню волі або 

викраденню людини та їхні повноваження; 3) форми взаємодії правоохоронних 

органів під час запобігання незаконному позбавленню волі або викраденню 

людини; 4) міжнародне співробітництво під час запобігання незаконному 

позбавленню волі або викраденню людини тощо. Цю позицію підтримали 

практики: «за» висловилися 69 % слідчих Національної поліції України та 69 % 

прокурорів. 

У підрозділі 1.3 «Особливості кримінально-правового запобігання 

незаконному позбавленню волі або викраденню людини в Україні» проаналізовано 
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норми кримінального законодавства, які передбачають відповідальність за 

незаконне позбавлення волі або викрадення людини.  

Констатовано, що злочини, пов’язані з незаконним позбавленням волі або 

викраденням людини, є досить поширеними в усьому світі. За офіційною 

статистикою, щороку їхніми жертвами стають близько 15 тис. осіб, з яких 10 тис. 

викрадають з метою отримання викупу. За даними американського аналітичного 

центру American Foreign Policy Council, прибуток викрадачів становить від 500 до 

800 млн доларів США1.  

Доведено, що, запобігаючи злочинам, пов’язаних з незаконним 

позбавленням волі або викраденням людей, правоохоронні органи  України мають 

розв’язати ряд проблем, серед яких: а) складність у встановленні факту вчинення  

незаконного позбавлення волі та викрадення людини; питання про відкриття 

кримінального провадження з огляду на латентність цих злочинів; б) відмова 

звільнених потерпілих заявляти про незаконне позбавлення волі та викрадення, 

зумовлена страхом перед злочинцями, що залишилися на волі, наявністю 

боргових зобов’язань перед викрадачами тощо; в) брак локальних і 

міжрегіональних комп’ютерних систем для збирання, опрацювання та зберігання 

інформації щодо розкриття та запобігання цих злочинів. 

Розділ 2 «Запобігання незаконному позбавленню волі або викраденню 

людини за законодавством окремих зарубіжних країн» складається з трьох 

підрозділів.  

У підрозділі 2.1 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини за 

кримінальним законодавством країн ЄС» розглянуто досвід Федеративної 

Республіки Німеччина, Французької Республіки та інших держав у запобіганні 

незаконного позбавлення волі або викрадення людини.  

На основі проведеного аналізу зроблено висновок, що у всіх 

проаналізованих кримінальних кодексах зарубіжних країн родовим об’єктом 

незаконного позбавлення волі або викрадення людини виступає саме право на 

свободу людини, а не волю, як це передбачено у Розділі ІІІ Особливої частини КК 

України.  

Зазначено, що така наукова позиція є аргументованою, адже зарубіжний 

досвід свідчить про визначення родового об’єкта злочинів, аналогічних до ст. 146 

КК України, у кримінальних кодексах зарубіжних країн саме у такий спосіб. Тому 

запропоновано перейменувати Розділу ІІІ Особливої частини КК України на 

«Злочини проти особистої свободи, честі та гідності людини». Проведене 

анкетування практичних працівників також підтвердило цю думку: 64 % 

опитаних слідчих та 88 % прокурорів висловилися за внесення відповідних змін 

до КК України. Крім того, таку позицію неодноразово аргументували науковці.  

У контексті сказаного визначено, що зміна назви Розділу ІІІ Особливої 

частини КК України означатиме також необхідність внесення змін до назви та 

диспозиції ст. 146 КК України із заміною понять «незаконне позбавлення волі» на 

«незаконне позбавлення свободи». При цьому необхідно враховувати, що статті 

                                                             
1 Офіційний сайт аналітичного центру American Foreign Policy Council (AFPC). URL : https://www.afpc.org/ 

(дата звернення: 03.09.2018) 
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розділу ІІІ Особливої частини КК України забезпечують кримінально-правову 

охорону конституційного права на свободу та особисту недоторканість.  

Таким чином, відповідні зміни сприятимуть єдності термінології ст. 29 

Конституції України з назвою розділу ІІІ Особливої частини КК України та 

ст. 146 КК України.  

У підрозділі 2.2 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини за 

кримінальним законодавством пострадянських країн» охарактеризовано досвід 

Республіки Білорусь, Латвійської Республіки, Республіки Азербайджан  та інших 

держав щодо запобігання незаконному позбавленню волі або викраденню 

людини. 

Підсумовано, що кримінальне законодавство різних країн, як правило, 

встановлює відповідальність за такі злочини, як викрадення людини, незаконне 

позбавлення волі, незаконне переміщення в психіатричний стаціонар, захоплення 

заручника, а також злочини, що передбачають відповідальність за експлуатацію 

людини і торгівлю людьми. Також окремо в кримінальних законах зарубіжних 

держав передбачається відповідальність за незаконні дії посадових осіб 

правоохоронних або інших державних органів, пов’язані із завідомо незаконним 

затриманням і триманням під вартою людини і громадянина. 

При цьому названі вище склади злочинів зазвичай розташовуються 

законодавцями в різних розділах або розділах національних кримінальних законів 

залежно як від родового об’єкта злочинного посягання, так і інших істотних 

обставин, зокрема правових традицій конкретної держави.  

Наголошено, що, за законодавством Латвійської Республіки, до злочинів, 

які становлять небезпеку життя і здоров’я особи, потрібно віднести «Викрадення 

людини» (§ 234), «Насильницьке вивезення людей за кордон» (§ 234а), 

«Викрадення неповнолітніх» (§ 235). Запозичуючи досвід Латвійської Республіки, 

запропоновано внести окрему статтю щодо викрадення неповнолітнього до КК 

України із заохочувальною нормою. 

У підрозділі 2.3 «Запобігання незаконному позбавленню волі або викраденню 

людини за законодавством інших держав» охарактеризовано досвід США, Китаю 

та інших держав щодо запобігання незаконному позбавленню волі або 

викраденню людини.  

Встановлено, що суворі санкції передбачаються за викрадення людини, 

вчинене за обтяжуючих обставинах, у США. Наприклад, у Мінессоті, якщо 

потерпілий не був звільнений викрадачами або йому була заподіяна тяжка тілесна 

шкода, – позбавлення волі на строк до 40 років. А в штаті Техас за обставин, 

зазначених у КК штату Нью-Йорк, якщо викрадена особа помирає у час 

викрадення або до того часу, коли вона може повернутися, а також якщо 

викрадена особа використовується не тільки як заручник, але і прикриття, – на 

строк до 99 років. 

Зазначено, що стаття 240 КК Китаю передбачає покарання аж до смертної 

кари за викрадення людини з метою її продажу. До кваліфікуючих ознак цього 

злочину законодавцем віднесено: 1) керівництво групою, що займається 

викраденням жінок і дітей на продаж; 2) викрадення на продаж жінок і дітей у 
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кількості більше 3 осіб; 3) знущання над жінкою, викраденої на продаж; 

4) примус викраденої на продаж жінки із застосуванням погроз до заняття 

проституцією або продаж її третій особі, примушують її до заняття проституцією; 

5) захоплення жінки або дитини шляхом погроз насильства або із застосуванням 

одурманюючих (наркотичних) речовин з метою їх продажу; 6) викрадення 

немовляти з метою на продажу тощо. 

Визначено, що Кримінальний кодекс Таїланду виділяє три види викрадення 

людини: а) дитину віком до п’ятнадцяти років – інші обставини вчинення злочину 

в цьому випадку не мають значення; б) особи, які старші п’ятнадцяти років – 

діяння утворює злочин, якщо воно вчинене з використанням  обману, погроз, 

насильства, нечесного впливу або застосування іншого примусу; в) діяння, 

наслідком якого є фізичні каліцтва або вчинене із застосуванням тортур чи 

сильної жорстокості з метою завдати фізичну або психічну шкоду потерпілому. 

Розділ 3 «Міжнародна співпраця у запобіганні незаконному 

позбавленню волі або викраденню людини» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Міжнародні конвенції ООН, спрямовані на запобігання 

незаконному позбавленню волі або викрадення людини» проаналізовані 

міжнародні конвенції, основним завданням яких є запобігання незаконному 

позбавленню волі або викраденню людини.  

Звернено увагу на те, що Україною ратифіковано декілька міжнародних 

документів, які передбачають напрями запобігання незаконному позбавленню 

волі або викраденню людини: 1) Конвенція про рабство від 25 вересня 1926 р. із 

змінами, внесеними Протоколом від 7 грудня 1953 р.; 2) Додаткова Конвенція про 

ліквідацію рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв, подібних до рабства від 

7 вересня 1956 р.; 2) Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 

19 жовтня 1973 р.; 3) Конвенція про примусову чи обов’язкову працю № 29 від 

28 червня 1930 р.; 4) Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 р.; 5) Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності 

від 15 листопада 2000 р.; 6) Протокол про попередження і припинення торгівлі 

людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію 

ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 

2000 р.; 7) Конвенція Ради Європи 2005 р. про заходи щодо протидії торгівлі 

людьми від 16 травня 2005 р.; 8) Міжнародна конвенція про боротьбу із 

захопленням заручників, схвалена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 34/146 

від 17 грудня 1979 р.; 9) Міжнародна конвенція про захист усіх осіб від 

насильницьких зникнень від 20 грудня 2006 р. та інші. 

Констатовано, що з метою приведення у відповідність кримінально-

правової охорони волі особи з міжнародними зобов’язаннями держави у статтях 

Розділу ІІІ Особливої частини КК України необхідно забезпечити враховувати під 

час проведення кримінально-правової кваліфікації за статтями Розділу ІІІ 

Особливої частини КК України правові позиції ЄСПЛ, сформульовані за статтями 

4 та 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. 

У підрозділі 3.2 «Роль Європейського суду з прав людини у запобіганні 

незаконному позбавленню волі або викрадення людини» сформульовано основні 
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правові позиції ЄСПЛ щодо запобігання незаконному позбавленню волі або 

викраденню людини. 

Встановлено, що за статтею 146 КК України вже існує досить значна судова 

практика. Водночас система прецедентного права, на основі якої побудований 

контрольний механізм Європейської конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, змушує постійно стежити за новими судовими 

рішеннями, оскільки в них містяться нові підходи, тлумачення, що встановлюють 

кращі європейські стандарти в галузі прав людини. 

Зазначено, що Україна також повинна враховувати важливі вказівки ЄСПЛ, 

де саме порушується згадана стаття. Зокрема, звернено увагу на справу «Гудзарді 

проти Італії», де ЄСПЛ визначено чітку різницю між обмеженням права на 

свободу пересування і позбавленням волі. 

У підрозділі 3.3 «Удосконалення механізму взаємодії правоохоронних 

органів держав у запобіганні незаконного позбавлення волі або викрадення 

людини» розглянуто форми та сутність взаємодії правоохоронних органів держав 

у запобіганні незаконного позбавлення волі або викрадення людини.  

Обґрунтовано, що ефективність державної правоохоронної політики 

неабияк залежить від взаємодії органів захисту правопорядку, об’єднання їхніх 

зусиль із боротьби зі злочинністю та з метою захисту прав і свобод громадян. 

Така координація правоохоронної діяльності – одна з управлінських функцій, що 

об’єднує і систематизує зусилля правоохоронних та інших державних і 

недержавних органів та установ для досягнення основних завдань із боротьби зі 

злочинністю. 

На основі аналізу правоохоронної діяльності країн ЄС у її 

внутрішньодержавному та наднаціональному вимірах закономірним є висновок 

про доцільність подальших розробок і прийняття стандартів правоохоронної 

діяльності, що позитивно вплине на запобігання незаконному позбавленню волі 

або викраденню людини. Вони зумовлені впливом інтеграційних процесів на 

європейському континенті, спільної наднаціональної політики у сфері внутрішніх 

справ і захисту прав людини. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

розв’язання наукового завдання, що полягає в комплексному дослідженні 

запобігання незаконному позбавленню волі або викраденню людини. До 

основних результатів, сформульованих на підставі дослідження законодавства, 

наукових джерел і правозастосовної практики, належать такі положення: 

1. Висвітлено історико-теоретичні основи запобігання незаконному 

позбавленню волі або викраденню людини в Україні. Дисертантом підтримано 

аргументи щодо доцільності виокремлення викрадення людини в самостійний 

склад злочину, передбачений окремою статтею КК України. Крім того, 

дослідження кримінального законодавства зарубіжних країн свідчить, що 

аналізовані КК цих країн розрізняли і розрізняють такі злочини, як викрадення 
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людини та незаконне позбавлення волі, встановлюючи відповідальність за їх 

вчинення в окремих статтях і підкреслюючи тим самим суттєву відмінність та 

самостійність зазначених складів злочинів. Причому покарання, передбачене за 

викрадення людини, є значно більш суворим, ніж за незаконне позбавлення волі, 

що підкреслює різний ступінь їхньої тяжкості. Саме тому запропоновано внести 

зміни до КК України такого змісту: 

Стаття 146 Незаконне позбавлення свободи людини 

Незаконне позбавлення людини свободи, тобто позбавлення людини 

можливості вільного пересування або вибору місця перебудування чи проживання 

шляхом застосування фізичного чи морального насильства або обману, –  

карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням 

волі на той же строк. 

2. Те саме діяння, вчинене з корисливих мотивів, або щодо жінки, яка 

завідомо для винного перебувала у стані вагітності, або щодо двох чи більше осіб, 

або способом, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого –  

карається обмеженням волі на строк від трьох до шести років або 

позбавленням волі на той же строк. 

3. Діяння, передбачене частинами першою або другою цієї статті, вчинене 

організованою групою або таке, що спричинило тяжкі наслідки, –  

карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.  

Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частиною першою та другою 

цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до 

притягнення до кримінальної відповідальності звільнила особу, а також 

відшкодувала шкоду, завдану їй. 

Стаття 1461 Викрадення людини 

1. Викрадення людини, тобто умисне відкрите або таємне заволодіння 

людини шляхом переміщення її із місця постійного чи тимчасового перебування 

до іншого місця, де вона тримається іншими особами протягом певного часу з 

метою отримання вигоди будь-якого характеру, –  

карається позбавленням волі на строк до п’яти років.  

2. Те саме діяння, вчинене з корисливих мотивів, або щодо жінки, яка 

завідомо для винного перебувала у стані вагітності, або з використанням зброї, 

або щодо двох чи більше осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров’я 

потерпілого – 

карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років із 

конфіскацією майна або без конфіскації. 

3. Діяння, передбачене частинами першою або другою цієї статті, вчинене 

на тимчасово окупованих територіях, або організованою групою або таке, що 

спричинило тяжкі наслідки, –  

карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років із 

конфіскацією майна або без конфіскації. 

Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частиною першою та другою 

цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до 
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притягнення до кримінальної відповідальності звільнила особу, а також 

відшкодувала шкоду, завдану їй. 

2. Розглянуто загальносоціальні та спеціально-кримінологічні заходи 

запобігання незаконному позбавленню волі або викраденню людини З метою 

ефективнішого запобігання незаконному позбавленню волі або викраденню 

людини запропоновано розробити Методичні рекомендації – міжвідомчий 

нормативно-правовий акт, обов’язковий до використання працівниками 

Національної поліції України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки 

України, Державного бюро розслідувань. 

3. Визначено особливості кримінально-правового запобігання незаконному 

позбавленню волі або викраденню людини. 

Зроблено висновок, що посиленню ефективності діяльності правоохоронних 

органів у сфері боротьби зі злочинами, пов’язаними з незаконним позбавленням 

волі або викраденням людей, на сучасному етапі сприятимуть: 1) удосконалення 

методів збору оперативної інформації для виявлення організованих структур, які 

займаються злочинами проти особистої свободи особи, характеру їхньої 

діяльності, зв’язків між ними (в тому числі і транснаціонального характеру); 

2) дослідження методів, які вони використовують з метою самозахисту; 

3) створення спеціалізованих підрозділів у правоохоронних органах, які 

дозволили б «входити» в злочинні організації. 

4. Проаналізовано незаконне позбавлення волі або викрадення людини за 

кримінальним законодавством країн ЄС. На основі позитивного досвіду 

зарубіжних країн запропоновано закріпити таку кваліфікуючу ознаку, як 

використання зброї в національному законодавстві щодо викрадення людини, 

адже це створює небезпеку не лише для життя та здоров’я людини, а й 

громадської безпеки. У підтримку такої пропозиції висловилися 67 % опитаних 

практичних працівників.  

5. Розглянуто незаконне позбавлення волі або викрадення людини за 

кримінальним законодавством пострадянських держав. Враховуючи суспільну 

небезпеку викрадення неповнолітніх, запропоновано внести окрему статтю до КК 

України і визначити більшу санкцію (досвід Латвії). З огляду на зазначене, 

пропонується внести статтю 1462 такого змісту: 

Стаття 1462 Викрадення неповнолітнього 

1. Викрадення неповнолітнього, – 

карається позбавленням волі на строк до восьми років.  

2. Те саме діяння, вчинене з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб 

або способом, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого , – 

карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років із 

конфіскацією майна або без конфіскації. 

3. Діяння, передбачене частинами першою або другою цієї статті, вчинене 

організованою групою, або таке, що спричинило тяжкі наслідки, –  

карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років 

із конфіскацією майна або без конфіскації.  
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Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частиною першою та другою 

цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до 

притягнення до кримінальної відповідальності звільнила неповнолітнього, а також 

відшкодувала шкоду, завдану йому. 

6. Проаналізовано запобігання незаконному позбавленню волі або 

викраденню людини за законодавством інших держав. Зроблено висновок, що на 

сьогодні федеральне законодавство США передбачає кримінальну 

відповідальність за посягання на свободу людини. Так, відповідно до § 201 Зводу 

законів США (Титул 18) той, хто незаконно захоплює, позбавляє свободи, 

заманює, викрадає, насильно або обманом відвозить, забирає або утримує будь-

яку особу з метою отримання викупу або винагороди, за винятком того, коли дії 

вчиняються батьками і якщо така особа перевозиться з одного штату в інший або 

за кордон, карається тюремним ув’язненням на будь-який термін або довічним 

позбавленням волі. 

7. Висвітлено міжнародні конвенції ООН, спрямовані на запобігання 

незаконному позбавленню волі або викраденню людини. Наголошено на 

необхідності прийняття закону про правовий статус осіб, що зникли безвісти, 

закону про попередження зникнення людей і сприяння в розшуку безвісти  

зниклих осіб та перенесення ст. 1461 в розділ ХХ КК України – Злочини проти 

миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.  

Встановлено, що перешкоджання повернення на територію країни або ж на 

територію місця проживання є порушення прав людини. Зазначено, що в аспекті 

збройних конфліктів, наявності тимчасово окупованих територій, в яких 

громадяни країни можуть як насильно вивозитися із території країни, так і 

незаконно утримуватися за її межами, що перешкоджає поверненню на територію 

проживання, такі дії можуть бути визнані окремим злочином проти свободи 

особи.  

Враховуючи наявність кількох тимчасово окупованих територій та 

триваючою збройною агресією Російської Федерації, виникла потреба у 

доповненні ст. 1461 КК України кваліфікуючою ознакою «на тимчасово 

окупованих територіях».  

8. Визначено роль Європейського суду з прав людини у запобіганні 

незаконному позбавленню волі або викраденню людини. Звернено увагу на те, що 

у тексті Європейської конвенції про захист прав людини й основоположних 

свобод часто зустрічаються так звані «оціночні судження». За їхнім тлумаченням 

необхідно звертатися до рішень Європейського суду з прав людини. З цією метою 

проаналізоване пілотне рішення у справі «Харченко проти України», в якому 

надані чіткі рекомендації щодо приведення законодавства у відповідність до 

вказаної Конвенції.  

9. На основі аналізу правоохоронної діяльності країн ЄС у її 

внутрішньодержавному та наднаціональному вимірах закономірним є висновок 

про доцільність подальших розробок і прийняття стандартів правоохоронної 

діяльності. Вони зумовлені впливом інтеграційних процесів на європейському 

континенті, спільної наднаціональної політики у сфері внутрішніх справ і захисту 
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прав людини. Водночас такі стандарти мають враховувати можливість їхнього 

запровадження і національні інтереси, історичні традиції, потреби населення 

тощо.  
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
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виконавче право. – Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь, 2019. 

У дисертаційному дослідженні висвітлено генезис і дано поняття 

запобігання незаконного позбавлення волі або викрадення людини в Україні. 
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Розглянуто загальносоціальні та спеціально-кримінологічні заходи запобігання 

незаконного позбавлення волі або викрадення людини в Україні.  

Визначено особливості кримінально-правового запобігання незаконного 

позбавлення волі або викрадення людини в Україні. Висвітлено незаконне 

позбавлення волі або викрадення людини за кримінальним законодавством країн 

Європи, СНД та інших держав.  

Проаналізовано міжнародні конвенції ООН, спрямовані на запобігання 

незаконного позбавлення волі або викрадення людини. Визначено роль 

Європейського суду з прав людини в запобіганні незаконного позбавлення волі 

або викрадення людини.  

Проаналізовано вдосконалення механізму взаємодії правоохоронних органів 

держав у запобіганні незаконного позбавлення волі або викрадення людини.  

Ключові слова: незаконне позбавлення волі, викрадення людини, 

кримінологічна характеристика, кримінальна відповідальність, особистість 

злочинця, попередження. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Кабанец Л. В. Средства предотвращения незаконного лишения свободы 

или похищения человека: международный опыт. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право. – Университет государственной фискальной службы 

Украины, Ирпень, 2019. 

В диссертационном исследовании освещены генезис и дано понятие 

предотвращения незаконного лишения свободы или похищения человека в 

Украине.  

На основе историко-правового анализа становления и развития уголовной 

ответственности за незаконное лишение свободы или похищение человека сделан 

вывод, что в разные исторические периоды похищение человека выделялось в 

самостоятельный состав преступления, предусмотренный в отдельной статье. 

Кроме того, проведенный анализ законодательства зарубежных стран показывает, 

что рассматриваемые УК этих стран различали и различают такие преступления, 

как похищение человека и незаконное лишение свободы, устанавливая 

ответственность за их совершение в отдельных статьях и подчеркивая тем самым 

существенное отличие и самостоятельность указанных составов преступлений. 

Причем наказание, предусмотренное за похищение человека, значительно более 

строгое, чем за незаконное лишение свободы, что подчеркивает различную 

степень их тяжести. 

Усовершенствовано авторское определение незаконного лишения свободы, 

то есть лишение человека возможности свободного передвижения или выбора 

места перестроения или проживания путем применения физического или 

морального насилия или обмана, и похищения человека, то есть умышленное 

открытое или тайное завладение человека путем перемещения его с места 
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постоянного или временного пребывания в другое место, где он держится 

другими лицами в течение определенного времени, с целью получения выгоды 

любого характера. 

Рассмотрены общесоциальные и специально-криминологические меры 

предотвращения незаконного лишения свободы или похищения человека в 

Украине. Определены теоретико-прикладные основы повышения эффективности 

предотвращения незаконного лишения свободы или похищения человека: 

совершенствование методов сбора оперативной информации для выявления 

организованных структур, занимающихся преступлениями против личной 

свободы личности, характера их деятельности, связей между ними (в том числе и 

транснационального характера); исследование методов, которые они используют 

в целях самозащиты; создание специализированных подразделений в 

правоохранительных органах, которые позволили бы «входить» в преступные 

организации. 

Определены особенности уголовно-правового предотвращения незаконного 

лишения свободы или похищения человека в Украине. Освещены незаконное 

лишение свободы или похищение человека по уголовному законодательству 

стран Европы и других государств.  

Проанализированы международные конвенции ООН, направленные на 

предотвращение незаконного лишения свободы или похищения человека. 

Определена роль Европейского суда по правам человека в предотвращении 

незаконного лишения свободы или похищения человека. Проанализировано 

совершенствования механизма взаимодействия правоохранительных органов 

государств в предотвращении незаконного лишения свободы или похищения 

человека. 

Констатировано, что с целью приведения в соответствие уголовно-правовой 

охраны воли лица с международными обязательствами государства в статьях 

раздела III Особенной части УК Украины необходимо учитывать при проведении 

уголовно-правовой квалификации правовые позиции ЕСПЧ, сформулированы по 

статьям 4 и 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года. 

На основе анализа правоохранительной деятельности стран ЕС его 

внутреннем и наднациональном измерениях, закономерным есть вывод о 

целесообразности дальнейших разработок и принятия стандартов 

правоохранительной деятельности. Они обусловлены влиянием интеграционных 

процессов на европейском континенте, общей наднациональной политики в сфере 

внутренних дел и защиты прав человека. В то же время такие стандарты должны 

учитывать возможность их введения и национальные интересы, исторические 

традиции, потребности населения и тому подобное. 

Ключевые слова: незаконное лишение свободы, похищение человека, 

криминологическая характеристика, уголовная ответственность, личность 

преступника, предупреждение. 
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SUMMARY 
 

Kabanetc L. V. Means of prevention illegal to imprisonment or kidnappings 

in international law. – The manuscript. 

The dissertation for obtaining the degree of Candidate of Law Sciences, Specialty 

12.00.08 - Criminal Law and Criminology; Criminal and Executive Law. – University of 

the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, 2019. 

In a dissertation research are lit genesis and the concept of prevention illegal is 

given to imprisonment or kidnapping in Ukraine. General and social and special and 

criminological measures of prevention illegal to imprisonment or kidnapping in 

Ukraine are considered.  

Features of criminal prevention illegal to imprisonment or kidnapping in Ukraine 

are defined. Illegal imprisonment or kidnapping by the criminal legislation of the  

countries of Europe, the CIS and other states are lit. The international conventions of 

the UN directed to prevention illegal to imprisonment or kidnapping are analysed.  

The role of the European Court of Human Rights in prevention illegal to 

imprisonment or kidnapping is defined. Are analysed improvement of the mechanism 

of interaction of law enforcement agencies of the states in prevention of illegal 

imprisonment or kidnapping. 

Keywords: illegal imprisonment, kidnapping, criminological characteristic, 

criminal liability, identity of the criminal, prevention. 
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