
ТЕМА 4. СПЕЦИФІЧНІ ФОРМИ ЗЛОВЖИВАННЯ МОЖЛИВОСТЯМИ 

СПЕЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

 

 

Опрацюйте так теоретичні питання 

 

1. Перевищення влади або службових повноважень працівником 

правоохоронних органів та його підвиди. 

2. Службове підроблення. 

3. Інші специфічні форми зловживання можливостями спеціального 

статусу. 

Вирішіть задачі у формі розгорнутої правової позиції 

Задача 1. 

До Степана, який перебував на посаді голови Синевирської селищної ради, 

звернулися його однокласники – Василь та Олексій, які повернулися із заробітків 

за кордоном, з проханням виділити їм земельні ділянки в межах селища Синевир. 

Степан, хизуючись своїми можливостями, запевнив однокласників, що для нього 

це питання – не проблема. З’ясувавши, що чергове сесія селищної ради, на якій 

можна було б розглянути відповідне питання, відбудеться аж через 3 місяці, 

Степан, приймає рішення про наступне: він дає вказівку секретареві селищної 

ради Марині підготувати всі необхідні документи «заднім числом», включивши 

відповідні питання у попередній протокол засідання селищної ради. Марина 

виконала доручене і передала Степанові на підпис рішення Синевирської 

селищної ради за № № 234 та 235 про виділення земельних ділянок Василю та 

Олексію та перероблений протокол минулого засідання ради. Степан підписав 

вказані документи та завірив їх печаткою ради. Встановлено, що вартість 

земельних ділянок становила 300 000 гривень. Василь та Олексій за виконане 

прохання подарували Степанові автомобіль «Опель Омега» 2000 року випуску. 

 

Задача 2. 

Працівники патрульної поліції Антон та Валерій, перебуваючи на службі, 

вирішили перевірити інтернет-клуб «Тото». Зайшовши до приміщення, вони 

побачили Василя, який курив. Оскільки тютюнопаління у громадському місці є 

адміністративним правопорушенням, поліцейські попрямували до Василя. 

Василь, побачивши поліцейських, щось дістав з кишені та поклав собі до рота, 

швидко встав зі стільця та пішов до виходу. Антон наказав Василю зупинитися, 

на що останній побіг. Валерій кинувся Василеві під ноги, повалив його, а Антон, 

підбіг ззаду та зафіксував руки Василя пластиковими наручниками (затяжками). 

Василь почав опиратися та битися ногами та нецензурно виражатися у бік 

поліцейських. У відповідь на образи Антон двічі вдарив Василя ногою у живіт, а 

Валерій наступив Василю ногою на голову. Після цього Василь голосно крикнув, 

що він задихається і попросив розв’язати йому руки. Поліцейські на прохання 

Василя не відреагували, а викликали ще один наряд для допомоги у 

транспортуванні Василя до відділку. Внаслідок механічної асфіксії, що виникла 



у результаті застрягання поліетиленового мішечку з марихуаною у горлі Василя, 

останнім помер. Було встановлено, що мішечок міг бути вилучений з горла 

Василя, як би йому розв’язали руки. 

 

Задача 3. 

Патрульні поліцейські Андрій та Микола перебуваючи на службі побачили, 

що проспектом на великий швидкості іде автомобіль марки BMW. На вимогу 

патрульних автомобіль не зупинився та продовжив рух з великою швидкістю. 

Андрій та Микола сліди у службовий автомобіль та почали переслідування. 

Микола через гучномовець вимагав зупинити автомобіль. Натомість BMW 

збільшував швидкість та почав небезпечні маневрування з виїздом на смугу 

зустрічного руху транспорту та тротуар. Андрій, який був за кермом службового 

автомобіля зауважив, що вони переслідують BMW зі швидкістю 140 км/год. 

Микола дістав табельну зброю та зробив 3 постріли, намагаючись потрапити у 

заднє колесо BMW. Почивши постріли автомобіль BMW почав знижувати 

швидкість та зупинився. Андрій та Микола, вийшли зі службового автомобіля, 

привели табельну зброю у готовність до стрільби, навели її на лобове скло 

автомобіля BMW та голосно наказали водію та пасажирам вийти з автомобіля. У 

відповідь автомобіль почав рух у бік Миколи. Обидва поліцейські відкрили 

вогонь. Встановлено, що було зроблено 16 пострілів, 4 з яких потрапили у 

пасажира автомобіля BMW 18-ти річного Павла. Один постріл потрапив у серце, 

від чого Павло помер на місці пригоди. 2 кулі, які потрапили у Павла, у тому 

числі й та, що спричинила смертельне поранення, були деформовані і не дали 

можливість встановити, з чиєї зброї вони були випущені. 

Опрацюйте додаткову літературу до теми 

 


