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Основні новації:

1. Відмова від повторення конституційного припису про порядок

набрання законом чинності;

2. Визначення часу і місця вчинення не тільки злочину, а будь-

якого діяння;

3. Уточнення правила про зворотну дію в часі «проміжного»

закону;

4. Перелічення об’єктів, що прирівнюються до території України;

5. Розширення реального принципу дії закону в просторі;

6. Встановлення можливості повторного притягнення до

відповідальності особи, засудженої іноземним судом за злочин,

вчинений за межами України;

7. Закріплення вичерпного переліку імунітетів від кримінального

переслідування.



Книга ІІ (проф. В. Навроцький) 

1. Відмова від повторення конституційного 

припису про порядок набрання законом 

чинності

Особливості набрання чинності законами про внесення змін до

КК:

1) Загальне правило – такі закони набувають чинності не раніше,

ніж через дев’яносто днів з дня їх офіційного оприлюднення;

2) Винятки із загального правила:

а) закон, яким скасована злочинність діяння, набуває чинності

наступного дня з дня його офіційного оприлюднення;

б) закон, яким змінюється розмір розрахункової одиниці,

набирає чинності з 1 січня року, наступного за роком, у якому

цей закон був офіційно оприлюднений.

п. (ґ) ч. 2 ст. 1.1.3.



Книга ІІІ (проф. Н. Гуторова) 

2. Визначення часу і місця

вчинення не тільки злочину,

а будь-якого діяння.

Стаття 1.4.3. Час вчинення діяння

1. У статтях 1.4.1 і 1.4.2 цього Кодексу часом вчинення діяння

визнається момент вчинення передбаченої цим Кодексом дії чи

бездіяльності, незалежно від часу настання її наслідку.

Стаття 1.4.6. Місце вчинення діяння

1. Для цілей застосування статті 1.4.4 цього Кодексу діяння

визнається вчиненим на території України, якщо:

а) його було почато, продовжено, закінчено або припинено на

території України, або

б) на території України вчинив дію чи бездіяльність хоча б один із

співучасників діяння.



Книга IV (проф. В. Бурдін) 

3. Уточнення правила

про зворотну дію в часі

«проміжного» закону

«Кримінальний закон, який відповідно до частин 2 або 4 цієї

статті має зворотну дію в часі, застосовується і після втрати ним

чинності».

Ч. 5 ст. 1.4.2.



Книга V (доц. О. Горох) 

4. Перелічення об’єктів,

що прирівнюються до

території України

Якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість

якого надана Верховною Радою України, діяння також визнається вчиненим на

території України, якщо його вчинено:

а) на території чи об’єкті дипломатичного або консульського представництва

України закордоном,

б) на території військового підрозділу України, дислокованого закордоном,

в) у виключній морській економічній зоні України чи на континентальному

шельфі України,

г) на державному повітряному судні, військовому кораблі чи судні, судні

прикордонної служби, служби цивільного захисту, органу Національної поліції

чи органу доходів і зборів,

ґ) на іншому морському, річковому чи повітряному судні, що зареєстроване

в Україні і знаходиться у відкритому морі чи відкритому повітряному просторі

або територіальних водах чи повітряному просторі іншої держави, яка не

встановила свою юрисдикцію щодо вчиненого діяння, або

д) на об’єкті, що належить Україні і знаходиться на території, що не належить

до території жодної держави.

ч. 2 ст. 1.4.6.



Книга VI (доц. А. Пономаренко) 

5. Розширення

реального принципу дії

закону в просторі

Цей Кодекс підлягає застосуванню до іноземця або особи без

громадянства, що постійно не проживає в Україні, якщо вони

вчинили за межами території України діяння, що відповідно до статті

2.1.5 цього Кодексу визнається злочином:

а) 6–9 ступенів, потерпілим від якого є громадянин України,

б) 8–9 ступенів або корупційний злочин у співучасті з

громадянином України,

в) проти основ національної безпеки України.

ч. 2 ст. 1.4.5.



Книга VI (доц. А. Пономаренко) 

6. Встановлення можливості повторного 

притягнення до відповідальності особи, 

засудженої іноземним судом за злочин,

вчинений за межами України

У випадку, коли відповідно до принципу:

а) громадянства,

б) універсального чи

в) реального

громадянин України, іноземець чи особа без громадянства

підлягають відповідальності за КК України,

«суд України може пом’якшити призначене ним покарання або

звільнити особу від його відбування з урахуванням характеру та

обсягу покарання та інших кримінально-правових засобів,

застосованих за вироком іноземного суду».

ч. 3 ст. 1.4.5.



Книга VI (доц. А. Пономаренко) 

7. Закріплення вичерпного переліку

імунітетів від кримінального

переслідування

Наявність імунітету, передбаченого Конституцією України

(Президент України і судді) або міжнародним договором України

(дипломатичні представники іноземних держав та представники

міжнародних організацій), згода на обов’язковість якого надана

Верховною Радою України, виключає застосування кримінально-

правових засобів до особи, яка наділена таким імунітетом, за

вчинене нею діяння.

До таких осіб кримінально-правові засоби застосовуються на

загальних підставах, якщо:

а) імунітет подоланий у порядку, встановленому Конституцією

України або міжнародним договором України, згода на

обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або

б) минув строк дії такого імунітету.

ст. 1.4.7.
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