
ЮРИДИЧНА НАУКА № 4(58)/2016

Ю Р И Д И Ч Н А    Н А У К А

J U R I D I C A L    S C I E N C E

НАУКОВИЙ  ЮРИДИЧНИЙ  ЖУРНАЛ

№ 4(58)/2016

ЗМІСТ 

ФІЛОСОФІЯ, ЛОГІКА І СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Десятник В.О. Проблема марксистської діалектичної логіки   . . . . . . . . . . . . . .7 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Волкова Т.І. Кваліфікуючі ознаки незаконного 
зайняття рибним, звіриним або іншим водним 
добувним промислом як злочину . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Гмирін А.А. Об’єктивна сторона злочину, 
передбаченого ч.1 ст. 204 КК України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

Зубець Ю.Г. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі 
ознаки злочину ненадання допомоги особі, 
яка перебуває в небезпечному для життя стані . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

Матвійчук В.К. Наслідки вчинення злочинів 
проти навколишнього природного середовища: 
теоретичні, методологічні і практичні проблеми   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86

Олєйнічук О.М. Шляхи вдосконалення складу злочину, 
передбаченого ст. 175 КК України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 

Олійник В.П.  Родовий об’єкт злочину забруднення моря . . . . . . . . . . . . . . . 126 

Соловйова А.М. Соловйова А.Б. Історія становлення і розвитку 
кримінального законодавства у сфері охорони об’єктів 
археологічної та культурної спадщини в Україні 
і деяких зарубіжних країнах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 

Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти життя особи: 
проблеми теорії і практики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО 

Дячук М.I. Проблеми і перспективи розвитку 
медіації в Республіці Казахстан   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 



ЗМІСТ2

ЮРИДИЧНА НАУКА № 4(58)/2016

Карпенко М.І., Коковін Д.І. Дослідження поняття та умов 
екстрадиції шляхом аналізу міжнародного законодавства   . . . . . . . . . . . . . . . 184 

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

Сервецький І.В. Поняття олігархії та її суспільна небезпека . . . . . . . . . . . . . 196 



ЮРИДИЧНА НАУКА № 4(58)/2016

Ю Р И Д И Ч Е С К А Я    Н А У К А

J U R I D I C A L    S C I E N C E

НАУЧНЫЙ  ЮРИДИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ

№ 4(58)/2016

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЛОСОФИЯ, ЛОГИКА И СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА

Десятник В.А. Проблема марксистской диалектической логики  . . . . . . . . . . .7 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Волкова Т.И. Квалифицирующие признаки незаконного 
занятия рыбным, звериным или другим водным 
добывающим промыслом как преступления   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Гмырин А.А. Объективная сторона преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 204 УК Украины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

Зубец Ю.Г. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 
признаки преступления неоказание помощи лицу, 
находящемуся в опасности для жизни состоянии   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

Матвейчук В.К. Последствия совершения преступлений 
против окружающей среды: теоретические, 
методологические и практические проблемы   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86

Олейничук. А.Н. Пути совершенствования состава преступления, 
предусмотренного ст. 175 УК Украины   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114

Олейник В.П. Родовой объект преступления загрязнения моря   . . . . . . . . . 126 

Соловьева А.М. Соловьева А.Б. История становления и развития 
уголовного законодательства в сфере охраны объектов 
археологического и культурного наследия в Украине 
и некоторых зарубежных странах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137

Харь И.А. Субъект преступлений против жизни человека: 
проблемы теории и практики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144

УГОЛОВНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО

Дячук М.И. Проблемы и перспективы развития медиации 
в Республике Казахстан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 



СОДЕРЖАНИЕ4

ЮРИДИЧНА НАУКА № 4(58)/2016

Карпенко Н.И., Коковин Д.И. Исследование понятия и условий 
экстрадиции путем анализа международного законодательства . . . . . . . . . . 184 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УКРАИНЫ

Сервецкий И.В. Понятие олигархии и ее общественная опасность   . . . . . . 196 



ЮРИДИЧНА НАУКА № 4(58)/2016

J U R I D I C A L     S C I Е N C E

SCIENTIFIC  JURIDICAL  JOURNAL

№ 4(58)/2016

CONTENTS

PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY OF LAW

Desiatnyk V. The Problem of Marx’s Dialectical Logic   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 

CRIMINAL LAW

Volkova T. Classifying criteria of such a crime as illegal fishing 
or hunting or any other sea hunting industry    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Hmyrin A. The objective side of a crime under Article 204 Part 1 
of the Criminal Code of Ukraine   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

Zubez Y. Qualified and especially aggravating circumstances 
of the offense of failure to provide help to a person who is in 
a condition dangerous to life . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

Matviуchuk V. The consequences of committing crimes against 
the environment: theoretical, methodological and practical problems . . . . . . . . . 86 

Oleinichuk O. Ways to Improve of corpus delicti under Article 175 
of the Criminal Code of Ukraine   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114

Oleynik V. Generic object of the crime of marine pollution    . . . . . . . . . . . . . . . . 126 

Soloviova Alina, Soloviova Aliesia. History of formation 
and develop of criminal law in the field of protection of objects 
of archaeological and cultural heritage in Ukraine 
and some foreign countries   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 

Khar I. Committer of crimes against a person’s life: problems 
of theory and practice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 

CRIMINAL PROCEDURAL LAW

Dyachuk M. Problems and prospects of the mediation development 
in the Republic of Kazakhstan   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  164

Karpenko M., Kokovin D. Investigation of meanings and clauses 
of extradition on the basis of international legislation’s analyzing   . . . . . . . . . . . 184 



CONTENTS6

ЮРИДИЧНА НАУКА № 4(58)/2016

NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

Servetskyy I. The concept of oligarchy and its public danger . . . . . . . . . . . . . . .  196



ЮРИДИЧНА НАУКА № 4(58)/2016

ФІЛОСОФІЯ, ЛОГІКА І СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

ФИЛОСОФИЯ, ЛОГИКА И СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА

PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY OF LAW

УДК 340.12

V. Desiatnyk 
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ПРОБЛЕМА МАРКСИСТСЬКОЇ ДІАЛЕКТИЧНОЇ 
ЛОГІКИ

Постановка проблеми. Пробно висунута автором цієї статті фундамен-
тальна логіко-методологічна концепція критично-правового мислення1 ґрун-
тується на одному із впливових напрямків західної філософії науки «критич-
ний розум »2. Ця філософія науки, на відміну від сучасної української юридич-
ної науки, аргументовано стверджує неприйнятність марксистської діалектич-
ної логіки як основи наукової методології. Згідно з цією філософією науки, 
теоретична система досвіду повинна описувати несуперечливий, можливий 
світ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Філософи В.М.Садовський, 
В.А. Смірнов, А.І. Бродський, Д.П. Сепетий та ін. поділяють погляди філософії 
науки «критичний розум» щодо марксистської діалектичної логіки. Натомість 
українська юридична наука в особі М.В. Костицького, П.М. Рабіновича, 
А.А.Козловського, О.О. Мережка та інших правознавців діалектичну логіку 
права вважає можливою [1, c. 5; 2, c. 271; 3, с. 177], суперечності розглядає як 
діалектичну єдність [4, c. 66, 70], навіть більше цього – вказує на «друге дихан-
ня» діалектичної логіки [5, c. 19].

1 Див. мою концептуальну статтю «Критично-правове мислення» // Часопис Київ-
ського університету права. – 2014. — № 3. 
2  Засновником філософії науки «критичний розум» є Карл Раймонд Поппер (1902–
1994), австро-англійський філософ, один із найвидатніших філософів ХХ ст., логік, 
методолог, автор знаменитих праць: «Відкрите суспільство та його вороги», «Зли-
денність історицизму», «Логіка наукового дослідження», «Припущення та спрос-
тування», Об’єктивне знання». — В.Д.

© В.О. Десятник, 2016
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Метою статті є спроба розуміння, пояснення позицій філософії науки 
«критичний розум» щодо проблеми діалектичної логіки марксизму. Ці позиції 
разом із антиіндуктивізмом, критерієм розмежування науки та ненауки, гіпо-
тетичністю наукового знання його об’єктивністю та зростанням, науковим 
методом тощо1 є засадами філософії науки «критичний розум», а отже, й про-
бно висунутої мною логіко-методологічної концепції критично-правового 
мислення.

Основні результати дослідження. Діалектична логіка була найдиво-
вижнішим продуктом марксистської ідеології. Саме в ній виявилася містико-
ірраціоналістична сутність діалектичного матеріалізму як політичної релігії 
[6, c. 145]. Заперечення закону несуперечності, відмова від формалізму в логіці 
й ототожнення мислення з буттям – основні передумови будь-якої тоталітар-
ної ідеології. Ці передумови наявні в багатьох постмодерністських міркуван-
нях, популярних в наші дні, однак вони приховані під шаром гіперфілософ-
ської термінології й туманних метафор. Саме тому аналіз генезису, структури 
й функцій діалектичної логіки є актуальним завданням сучасної вітчизняної 
філософії [7, c.1, 6].

1. Аргументи проти акценту на історичному методі в соціології. Стаття
К. Поппера «Що таке діалектика?» (1940 р.) належить до класичних філософ-
ських творів ХХ ст. [8, c. 67]2. Гегель був одним із винахідників історичного 
методу – засновником цілої школи мислителів, які вважали, що опис історії 
розвитку є його причинним поясненням. Мислителі були переконані, напри-
клад, що можна пояснити певні соціальні інститути, якщо показати, яким 
чином вони повільно створювалися людством. У наші дні часто визнають, що 
значення історичного методу для соціальної теорії було значно завищене, 
однак віра в цей метод жодним чином не вичерпалася. Так, П.М. Рабінович 
звертає увагу на можливість конкретизації, модифікації й використання мето-
дологічного підходу, який застосовувався марксистами, — «підходу діалекти-
ко- (зокрема історико-) матеріалістичного» [10, c. 10]. І. Безклубий в моногра-
фії «Банківські правочини» вважає, що «ключ до розуміння сутності банків-
ської справи лежить в історичній площині» [11, c. 9]). К. Поппер критично 
проаналізував цей метод у знаменитій праці «Злиденність історицизму» [12]. 
В цитованому творі вчений підкреслює, що Марксова соціологія запозичила у 
Гегеля не тільки ту думку, що метод соціології повинен бути історичним й що 
соціологія, так само, як історія, повинна стати теорією соціального розвитку, а 
й тезу про необхідність пояснювати цей розвиток в діалектичних термінах. 

1 Опис цих методологічних засад див. у моїх статтях, опублікованих в Часописі Ки-
ївського університету права. – 2014. – № 4; 2015. – № 1–4). 
2  Стаття К. Поппера «Що таке діалектика?», як і деякі інші його твори, насампе-
ред «Відкрите суспільство та його вороги», «Злиденність історицизму», були спря-
мовані не стільки західному читачеві, скільки людям, які живуть у тоталітарних 
режимах, зокрема в радянській системі. Місце цієї статті — спецсховище, й лише 
окремі «добре перевірені та ідейно підготовлені» філософи-ідеологи могли з нею 
познайомитися для того, щоб у черговій пропагандистській брошурі «провчити не-
грамотного буржуазного ревізіоніста». – див. докладніше с. 79–80 цитованого тво-
ру В.Н. Садовського – В.Д.
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Для Гегеля історія була історією ідей. Маркс відкинув ідеалізм, але зберіг геге-
лівське вчення, згідно з яким рушійними силами історичного розвитку є діа-
лектичні «суперечності», «заперечення» й «заперечення заперечень». Щодо 
цього Маркс та Енгельс йшли за Гегелем слід у слід, і К. Поппер підтверджує 
це текстуально. Гегель в «Енциклопедії філософських наук» описує діалектику 
як «універсальну й надзвичайну міць, перед якою ніщо не може встояти, яким 
би надійним і стабільним воно себе не вважало» [13, c. 207]. У цьому ж дусі 
пише й Енгельс в «Анти-Дюрінг»: «Отже, що ж таке заперечення заперечення? 
Вельми загальний і важливий закон розвитку природи, історії та мислення; 
закон, який проявляється в царстві тваринному й рослинному, в геології, мате-
матиці, історії, філософії» [14, c. 140]. (Схожої позиції дотримується 
М.В. Костицький, який зазначає: «Категорії діалектики можуть застосовува-
тися в процесі пізнання будь-яких сфер дійсності, у тому числі державно-пра-
вової, оскільки діалектика – це логічна теорія…» [1, c. 6]. П.М. Рабінович вва-
жає, що: «… діалектика як наука про гранично загальні (все-загальні) законо-
мірності всіх й усіляких явищ…» [10, c. 11]. Такої ж думки дотримується й 
автор фундаментальної монографії «Право як пізнання» А.А. Козловський [2, 
c. 271]). За Марксом, продовжує К. Поппер, головне завдання соціології –
показати, як діалектичні сили діють в історії, й таким чином передбачити хід 
історії; або, як він каже в передмові до «Капіталу», «кінцевою метою мого 
твору є відкриття економічного закону руху сучасного суспільства» [15, c. 10]. 
Діалектичний закон руху (заперечення заперечення) лежить в основі 
Марксового пророцтва про неминучий кінець капіталізму: «Капіталістичний 
спосіб виробництва … є перше заперечення … Але капіталізм, з невблаганністю 
закону Природи, породжує своє власне заперечення. Це є заперечення запере-
чення» [15, c. 773]. Будь-який розвиток, пояснює К. Поппер, можна підігнати 
під діалектичну схему, й діалектик може не побоюватися спростування май-
бутнім досвідом. Є хибним не просто діалектичний підхід, хибна сама думка 
про теорію історичного розвитку – уявлення, згідно з яким метою наукової 
соціології є великомасштабні історичні прогнози [9, c. 21–22]. 

2. Оцінка антидогматичної тенденції марксової діалектики. Маркс й
Енгельс наполегливо стверджували, що науку не слід інтерпретувати як масив, 
що складається з остаточного й усталеного знання або з «вічних істин», але 
треба розглядати її як щось таке, що розвивається, прогресує. Вчений – це не 
та людина, яка багато знає, а той, хто сповнений рішучості не залишати пошук 
істини. Наукові системи розвиваються, причому розвиваються, згідно з 
Марксом, діалектично. Проти цієї думки, власне, нема чого заперечити, хоча 
К. Поппер зауважує, що діалектичний опис розвитку науки не завжди можна 
застосувати без насильства над фактами та що краще описувати розвиток 
науки менш амбітним й розпливчастим чином, наприклад, в термінах теорії 
проб і помилок [9, c. 22]. (Діалектичний розвиток мислення методом проб та 
усунення помилок К. Поппер описав у статтях «Що є діалектика?» [9, c. 1–2], 
«Логіка соціальних наук» [16, c. 89–90] та у фундаментальній праці «Гіпотези 
та спростування» [17, c. 312–313]. Критичному «діалектичному» методу 
розв’язання суперечностей у рамках формальної логіки К.Поппер присвятив 
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знамениту працю «Логіка наукового дослідження» [18, с. 34]. Д.Міллер, про-
відний представник філософії науки «критичний розум» у Великій Британії, 
відзначає, що «філософія припущень і спростувань, як її стали називати, 
робить зайвою всю теорію індукції з усіма її темними місцями й суперечностя-
ми» [19, c. 2]1). Реальність проте така, продовжує К. Поппер, що Марксів про-
гресивний та антидогматичний погляд на науку насправді ніколи не здійсню-
вався ортодоксальними марксистами. Прогресивна, антидогматичного наука 
критична, в критиці – саме її життя. Але марксисти ніколи не відрізнялися 
терпимістю до критики марксизму, діалектичного матеріалізму. Гегель вважав, 
що філософія розвивається й що його система, однак, повинна залишатися 
останньою, найвищою й вічно неперевершеною стадією розвитку. (Так само 
Гегель писав і щодо сучасної йому деспотичної пруської держави, він називав 
Прусію «вищою точкою» й міцною цитаделлю свободи, її абсолютистська кон-
ституція є метою, до якої рухається людство [20, глава 12, ч. 2]). Марксисти 
перейняли цю установку, поширивши її на систему Маркса, тому антидогма-
тична установка Маркса здійснюється тільки в теорії, діалектика ж використо-
вується марксистами для захисту марксизму від критики. Зазвичай критиків 
лають за невміння зрозуміти діалектику – цю пролетарську науку – або за 
зраду. Завдяки діалектиці антидогматична установка була забута й марксизм 
утвердився як догматизм, і догматизм досить гнучкий, щоб за допомогою діа-
лектичного методу ухилитися від будь-якої критики. Однак для розвитку 
науки немає більшої перешкоди, ніж такого роду догматизм. Не може бути 
розвитку науки без вільного змагання думок – така сутність антидогматичного 
підходу, колись настільки рішуче відстоювана Марксом й Енгельсом. Загалом, 
зауважує К. Поппер, вільне змагання наукових ідей неможливе без свободи 
мислення як такого [9, c. 23]. Прихильники К. Маркса (хоча сам Маркс не 
використовував термін «діалектична логіка») постулювали існування особли-
вої діалектичної логіки, на противагу логіці формальній. Ця ідея в XX ст. в 
Радянському Союзі трансформувалася в ідею класовості логіки: логіки буржу-
азної (формальної) та логіки пролетарської (діалектичної). Але всі спроби 
побудувати особливу пролетарську, діалектичну логіку виявилися невдалими. 
Логіка не може бути класовою, расовою, інформаційною тощо [21, c. 149]. І 
сумно, й повчально спостерігати, підсумовує К. Поппер, як гегелівську 
«Логіку» рекомендують як основу наукової методології – не просто застарілу, 
але й таку, що являє собою типовий зразок донаукового та навіть дологічного 
мислення [9, c. 23–24].

3. Функції діалектичної логіки в структурі марксистської філософії.
Таких функцій А. Бродський виділяє принаймні три – (а) теоретична, (б) іде-
ологічна (в) психологічна: 

(а) теоретична функція діалектичної логіки полягала в тому, щоб роби-
ти марксистську філософію не тільки неперевірюваною, а й взагалі закритою 
для будь-якого раціонального обговорення. Досягалося це запереченням усіх 

1 Більш детальний опис теорії методу проб та усунення помилок – завдання іншого 
окремого дослідження. – В.Д. 
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основних законів звичайної логіки, в тому числі закону несуперечності [7, c. 5]. 
З цього питання К. Поппер писав, що марксистська теорія історії в деяких 
своїх ранніх формулюваннях давала перевірювані передбачення й дійсно була 
спростовна. Однак замість того, щоб визнати цю спростованість, послідовники 
Маркса переінтерпретували й теорію, й свідчення для того, щоб привести їх у 
відповідність. Таким способом вони врятували свою теорію від спростування, 
проте цього було досягнуто ціною використання засобів, що зробили її взагалі 
неспростовною. Таким чином, завдяки цьому прийому послідовники Маркса 
зруйнували її широко розрекламовані претензії на науковий статус [17, c. 37]. 
Одним із засобів подібного «порятунку» марксистської теорії стала її діалек-
тизація, тобто внесення в її склад більшої кількості елементів гегельянства, 
ніж це було спочатку. Підсумовуючи розгляд цього питання, А. Бродський 
зазначає, що логічна суперечність розглядалася «діалектиками» не як пробле-
ма, а як рішення, не як питання, а як відповідь. У результаті філософія марк-
систа виявлялася здатною пояснити все що завгодно й будь-яке обговорення її 
висновків ставало безглуздим [7, c. 5].

 Мислителі геґелівсько-марксівської школи залишають за собою право 
стверджувати, коли їм це потрібно, одне, а коли потрібно, зовсім протилежне, й 
відкидають вказівки на ці суперечності твердженням про відносність аристо-
телівської формальної логіки з її забороною на логічну суперечність [22, c. 192]; 

б) ідеологічна функція діалектичної логіки полягала в створенні механіз-
мів регулятивного впливу на мислення. Досягалося це введенням у логіку 
змістовних (світоглядних) аспектів. Логіка – нормативна наука, тому вона 
може бути лише формальною. Правильність міркувань не залежить від змісту 
складових його висловлювань. Введення в логіку змістовних аспектів означає 
претензію на нормативну настанову мисленню певного світогляду. Іншими 
словами, діалектична логіка вказувала не тільки як людина повинна мислити, 
але й що вона повинна мислити. Історичне значення створеної Аристотелем 
логіки визначається насамперед принциповим положенням, згідно з яким пра-
вильність нашого мислення та єдність нашого знання гарантується не традиці-
єю, авторитетами й віруваннями, а винятково формами міркування. Такий же 
шлях до формалізму пройшла й етика, відмовившись від жорсткої й однознач-
ної регламентації вчинків на користь формального імперативу. Такий же шлях 
пройшло й державне регулювання, відмовившись від кровно-споріднених 
зв’язків і релігійних звичаїв на користь законів. Заперечення формалізму у 
всіх трьох названих сферах (логіці, етиці та політиці) означає не що інше, як 
повернення до традиціоналістсько-авторитарного типу цивілізації, на що й 
претендував тоталітаризм XX ст. [7, c. 5];

в) психологічна функція діалектичної логіки полягала в створенні своє-
рідних механізмів «втечі від свободи». Досягалося це положенням про єдність 
діалектики, теорії пізнання та логіки. Переконання в існуванні такої єдності 
означає заперечення автономії розуму й здатності людини ухвалювати само-
стійні та відповідальні рішення. Поставивши мислення людини в залежність 
від його буття, марксизм зводить суб’єкта пізнання й діяльності до рівня «аген-
та» якихось анонімних історичних сил [7, c. 6]. 
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Висновки. Отже, в цій статті викладені переконливі аргументи філосо-
фії науки «критичний розум» та інших філософів про те, що: (1) марксизм 
зберіг гегелівське вчення, згідно з яким рушійними силами історичного розви-
тку є діалектичні суперечності; (2) гегелівська діалектична логіка використо-
вується для захисту марксизму від критики. Такі аргументи в рамках логіко-
методологічної концепції критично-правового мислення, що запропонована 
автором цієї статті, можуть бути перспективними для подальших досліджень з 
метою переосмислення адекватності марксистської діалектичної логіки як 
методології сучасної української юридичної науки.
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Десятник В.О. Проблема марксистської діалектичної логіки
У статті викладені переконливі аргументи філософії науки «критичний 

розум»стосовно того, що: (1) марксизм зберіг гегелівське вчення, згідно з яким рушій-
ними силами історичного розвитку є діалектичні суперечності; (2) гегелівська діалек-
тична логіка використовується для захисту марксизму від критики.

Ключові слова: діалектична логіка, логічні суперечності, закон несуперечнос-
тей, історичний розвиток, критика.

Десятник В.А. Проблема марксистской диалектической логики
В статье изложены убедительные аргументы философии науки «критический 

разум» о том, что: (1) марксизм сохранил гегелевское учение, согласно которому дви-
жущими силами исторического развития являются диалектические противоречия; 
(2) гегелевская диалектическая логика используется для защиты марксизма от кри-
тики.

Ключевые слова: диалектическая логика, логические противоречия, закон 
непротиворечивости, историческое развитие, критика. 

Desiatnyk V. The Problem of Marx’s Dialectical Logic
This article presents compelling arguments of philosophy of science «critical mind» 

that: (1) Marxism retained Hegel’s doctrine, according to which the driving forces of 
historical development is a dialectical contradiction, (2) the Hegel’s dialectical logic used to 
defend Marxism from criticism. 

Key words: Dialectical logic; Logical contradictions; The law of consistency; 
Historical development; Criticism.
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ЗАЙНЯТТЯ РИБНИМ, ЗВІРИНИМ АБО ІНШИМ 

ВОДНИМ ДОБУВНИМ ПРОМИСЛОМ ЯК ЗЛОЧИНУ

Постановка проблеми. Кваліфікуючі ознаки злочину, передбаченого 
ч. 2 ст. 249 Кримінального кодексу України (далі – КК України), не отримали 
до цього часу свого належного з’ясування в юридичній літературі. Ці ознаки та 
їх розуміння мають важливе значення для теорії кримінального права, а також 
у правозастосовчій діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кваліфікуючі ознаки такого 
злочину, як незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добув-
ним промислом певною мірою досліджували такі вчені, як: С.Б. Гавриш, 
О.О. Дудоров, В.К. Матвійчук, Ю.А. Турлова, К.М. Оробець, Є.М. Борисов, 
Г.С. Поліщук, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко та інші. Протее дослідження 
базувалися на застарілому регулятивному законодавстві, а тому кваліфікуючі 
ознаки злочину не знайшли свого належного висвітлення.

Мета статті полягає у дослідженні кваліфікуючих ознак злочину, перед-
баченого ч. 2 ст. 249 КК України.

Основні результати дослідження. Слід акцентувати увагу на тому, що 
загальновизнаним є те, що склади злочинів розрізняють за ступенем суспіль-
ної небезпечності, що в них фіксується законодавцем [1, с. 52]. Виділяють такі 
склади: основні і додаткові. [1, с. 52]. У нашому випадку основним слід назива-
ти такий склад злочину, який за допомогою об’єктивних і суб’єктивних ознак 
суспільно небезпечне діяння – незаконне зайняття рибним, звіриним або 
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іншим водним добувним промислом, відображене в ч. 1 ст. 249 КК України, 
диференціюється караністю усього суспільно небезпечного діяння. Натомість 
серед додаткових виділяють такі склади, як кваліфіковані і привілейовані. У 
нашому дослідженні до кваліфікованих складів злочину належать ті, що зазна-
чені у ч. 2 ст. 249 КК України, які сформульовані законодавцем за суспільною 
небезпечністю, де суспільна небезпечність діянь відповідає такому законодав-
чому формулюванню: «Ті самі діяння, якщо вони вчинені із застосуванням 
вибухових, отруйних речовин, електроструму або іншим способом масового 
знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу або особою, раніше 
судимою за злочин, передбачений цією статтею, …»[2]. 

Корисним, на наш погляд, є та увага науковців, яку вони приділяють 
поняттю обтяжуючих обставин, що містяться в ст. 67 КК України [2]. Вони 
виходять за межі складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 249 КК України, і є 
підставою для суду у призначенні більш суворого покарання у межах санкції 
статті Особливої частини КК України. Проте буває й так, що певна обтяжуюча 
обставина знаходить своє закріплення як кваліфікуюча ознака конкретного 
складу злочину. При застосуванні покарання в таких випадках суд не може 
враховувати її при призначенні покарання як таку, що його обтяжує (ст. 67 
КК України). Це положення знайшло своє підтвердження в абз. 2 п. 4 постано-
ви Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 № 7 (із змінами і допо-
вненнями, внесеними постановами Пленуму Верховного Суду України від 
10.12.2004 № 18, від 12.06.2009 № 8, від 06.11.2009 № 11) [3, с. 68]. 

Отже ч. 2 ст. 249 КК України передбачає кримінальну відповідальність 
за: «ті самі діяння, якщо вони вчинені із застосуванням вибухових, отруйних 
речовин, електроструму або іншим способом масового знищення риби, звірів 
чи інших видів тваринного світу або особою, раніше судимою за злочин, перед-
бачений цією статтею, …» [2]. 

Для з’ясування кваліфікуючих ознак цього злочину необхідно визначи-
тися з термінологію, яку законодавець використовує у диспозиції ч. 2 ст. 249 
КК України. Це стосується термінів «ті самі діяння», «із застосуванням», 
«вибухових речовин», «отруйних речовин», «електроструму», «спосіб масово-
го знищення риби», «масового знищення звірів», «масового знищення інших 
видів тваринного світу», «особою, раніше судимою за злочин, передбачений 
цією статтею». У цьому контексті слід звернути увагу на те, що у попередній 
нашій статті («Об’єктивна сторона злочину – незаконне заняття рибним, зві-
риним або іншим водним добувним промислом, передбаченого ч. 1 ст. 249 КК 
України / Юридична наука. – 2016. – № 3) ми вже дослідили об’єктивну сто-
рону злочину, передбаченого ч. 1 ст. 249 КК України, і, отже, деякі положення 
можемо використати для розкриття кваліфікуючих ознак. 

Оскільки в ч. 2 ст. 249 КК України йдеться про поняття «ті самі діяння», 
а отже, вони передбачені ч. 1 цієї статті, то скористаємося термінологією, що в 
ній використовується. Так, під «незаконним зайняттям рибним, звіриним або 
іншим водним добувним промислом» слід розуміти такі вилучення біоресур-
сів з рибогосподарських водних об’єктів: а) без дотримання дозволу (ліцензії) 
та (або) інших документів, наявність яких є обов’язковою; б) за наявності 
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таких документів, але з недотриманням передбачених у них вимог (щодо вило-
ву водних живих ресурсів, що перевищують установлені у нормативно-право-
вих актах ліміти чи норми вилову); в) щодо тих видів живих ресурсів або осо-
бин водних тварин, на які поширюється заборона чи обмеження вилову; 
г) зайняття цим промислом у заборонені строки та у заборонених місцях; 
д) забороненими: способами, засобами чи знаряддями [4, с. 38]. Отже, першою 
ознакою злочину, передбаченого ч. 1 ст. 249 КК України, як ми вже зазначали, 
є дії, наслідки, необхідний причинний зв’язок між ними та місце вчинення 
цього злочину.

Стосовно поняття «ті самі діяння», то загальновизнаними в теорії кри-
мінального права є те, що діяння – це дія або бездіяльність (дві форми поведін-
ки особи), а тому використання такого поняття в ч. 2 аналізованої статті супер-
ечить існуючим обов’язковим ознакам об’єктивної сторони цього злочину, де 
йдеться, як зазначено у нашому дослідженні щодо ознак об’єктивної сторони 
злочину, лише про дії, а не бездіяльність. Тому у ч. 2 потрібно використовувати 
поняття «ті самі дії» або «дії, передбачені ч. 1 цієї статті, якщо…» і далі по тек-
сту диспозиції ч. 2 ст. 249 КК України.

Термін «застосуванням» означає: « – я, с. Дія за значенням застосува-
ти…» [5, с. 425]. У то же час термін «застосовувати» тлумачиться як « – ую, – 
уєш, недок., застосувати, – ую, – уєш, док., перех. 1. Використовувати 
що-небудь … 2. Пристосовувати до чого-небудь» [5, с. 425]. Отже, коли йдеться 
про ті самі дії, якщо вони вчинені із застосуванням, то це означає – з викорис-
танням: вибухових, отруйних речовин, електроструму незаконного зайняття 
рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. 

Вживаючи поняття: «вибухові речовини», «отруйні речовини», «елек-
трострум», «інший спосіб масового знищення водних ресурсів», законодавець 
використовує приписи у розумінні, що незаконне зайняття рибним, звіриним 
або іншим водним добувним промислом, вчинене із застосуванням вибухових, 
отруйних речовин, електричного струму, де йде мова саме про засоби чи зна-
ряддя злочину, а далі у контексті ч. 2 зазначеної статті: «або іншим способом 
масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу…» [2]. Такий 
опис об’єктивної сторони досліджуваного злочину є непродуманим, оскільки 
коли йдеться, що такі дії відбуваються із використанням, тобто із застосуван-
ням чого-небудь, то це свідчить про засоби чи знаряддя злочину, а не про спо-
сіб, якими є певні прийоми і методи вчинення злочину, навіть коли такі пред-
мети використовуються і призводять до масового знищення біоресурсів. 
Підтвердження цієї теорії певним чином ми знаходимо у працях О.О. Дудорова, 
де він зазначає, що при цьому слід ретельно досліджувати характерні власти-
вості застосованих знарядь, зокрема їхню руйнівну силу, характер взаємодії з 
оточуючим середовищем, обсяги шкідливого впливу на довкілля [39, с. 770]. У 
свою чергу, С.Г. Гавриш зазначає, що при вирішенні питання про те, чи здійс-
нювалося незаконне рибальство способом масового знищення, слід ретельно 
досліджувати характерні властивості застосованих знарядь, зокрема їх руйнів-
ну силу, характер взаємодії з навколишнім середовищем, обсяги шкідливого 
впливу на довкілля тощо [42, с. 451; 43, с. 220–227], тому потрібно визначити-



ЮРИДИЧНА НАУКА № 4(58)/2016

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО18

ся з ознаками об’єктивної сторони, що використовується в ч. 2 ст. 249 КК 
України, а потім з термінами, які їх уособлюють. 

Засоби і знаряддя вчинення злочину, в тому числі і передбаченого 
ст. 249 КК України, це такі предмети матеріального світу, які використовують-
ся особою для виконання дії, спрямованої на реалізацію об’єктивної сторони 
злочину і завдання шкоди об’єкту, що охороняється кримінальним законом 
України [6, 20]. 

У кримінально-правовій літературі, а також у законодавчій базі питан-
ням, що стосуються відмежування засобів від знарядь вчинення злочину при-
діляється неналежна увага. І це незважаючи на те, що з’ясування цих проблем 
має істотне теоретичне і практичне значення, у тому числі і для діяння, перед-
баченого ч. 2 ст. 249 КК України. До цього часу у різних галузях знань, що від-
носяться до кримінального циклу, з досліджуваного питання відсутня єдність 
поглядів і прослідковуються різні судження [7, с. 207]. Наприклад, у криміна-
лістиці поняття «засіб вчинення злочину» являє собою збірне поняття [7, 
с. 207]. Ця наука має таку класифікацію і перелік засобів вчинення злочину: 
знаряддя, зброя, джерела підвищеної небезпеки, сили і явища природи [8, 
с. 103–107]. Натомість у кримінальному праві є такі визначення поняття засо-
бів вчинення злочинів: 1) засоби вчинення злочину – це знаряддя або процеси 
зовнішнього світу (електричний струм, радіація і т. ін.), які винний використо-
вує для впливу на предмет посягання, потерпілого чи інші елементи суспіль-
них відносин, що є об’єктом злочину [9, с. 172–173]; 2) засіб вчинення злочи-
ну – це знаряддя чи інші предмети або процеси зовнішнього світу (електрич-
ний струм, радіація і т. ін.), які злочинець використовує для впливу на предмет 
посягання потерпілого або інші елементи суспільних відносин, що є об’єктом 
злочину [10, с. 103–107]; 3) засоби вчинення злочину – це знаряддя і пристрої, 
за допомогою яких було вчинено злочин [11, с. 28; 12, с. 133]; 4) засоби вчинен-
ня злочину – це речі, предмети, документи, механізми, пристрої та інші пред-
мети матеріального світу, використовуючи які винний вчиняє злочин [13, 
с. 168]; 5) засоби вчинення злочину – це предмети матеріального світу, які 
особа використовує для виконання дії (бездіяльності), що спрямована на 
завдання шкоди об’єкту, що охороняється кримінальним законом [14, с. 20–21]; 
6) засоби вчинення злочину – це навіть органи тіла чи організм винного (нога,
кулак або організм винного, наприклад, при зараженні інфекційною хворо-
бою) [15, с. 49]; 7) засоби вчинення злочину – це предмети, документи і при-
строї, що полегшують його вчинення [16, с. 62]. 

Аналіз існуючих точок зору стосовно засобів вчинення злочинів свід-
чить, що переважна більшість авторів, за деяким винятком, розглядають дану 
ознаку об’єктивної сторони злочину як збірне поняття, що включає в себе як 
складову частину знаряддя злочину та інші компоненти. Це дає нам можли-
вість акцентувати на тому, що прихильники тієї чи іншої думки лише 
по-різному деталізують дане визначення, що істотного не впливає на предмет 
нашого дослідження. Проте така кількість суджень щодо засобів вчинення зло-
чину допоможе нам в певній мірі, відмежувати засоби вчинення злочину від 
знарядь такого діяння. 
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Нам здається, що необхідно зупинитися на аналізі деяких точок зору, що 
виділяються з контексту визначень переважної більшості авторів. До таких 
неординарних думок стосовно засобів вчинення злочину відноситься інтер-
претація П.С. Дагеля. Слід погодитися з критикою цього судження, зробленою 
М.І. Пановим, що органи тіла або організм винного не може бути засобом вчи-
нення злочину. Іншим судженням, що не збігається з переважною більшістю 
поглядів, є думка В.С. Нікіфорова, М.П. Пономарьова, які до засобів вчинення 
злочину відносять слова, жести і рухи тіла. Натомість ми солідарні з позицією 
В.К. Матвійчука та М.Г. Макарова, що ця думка має під собою теоретичну 
основу, яка походить з філософії і вбачає під засобами як речові, так і неречові 
компоненти [7, с. 208; 17, с. 28–35]. На думку В.М. Кудрявцева і В.К. Матвійчука, 
яку ми підтримуємо, цей підхід може призвести до поширення такого засобу 
вчинення злочину як дія, оскільки до неї відноситься жест [18, с. 67; 7, с. 208]. 
Важко не погодитися в цьому питанні з висновком В.К. Матвійчука, який вка-
зує: «найважливіше, що необхідно взяти з наведених вище визначень це те, що 
знаряддя – це тільки складова частина цілого, якими є засоби вчинення зло-
чину» [7, с. 208]. Отже, виходячи із системного підходу, в дослідженні цього 
питання можна констатувати й те, що знаряддя мають більш дрібні складові, 
що відповідають методології вивчення понять і явищ дійсності. Це дає можли-
вість стверджувати, що засоби і знаряддя злочину – це різні ознаки об’єктивної 
сторони злочину. 

Спираючись на принцип послідовності дослідження понять «засоби 
вчинення злочину» та «знаряддя вчинення злочину», звернемось до філоло-
гічного тлумачення даних понять у таких значеннях, як: 1) це все те, що спря-
моване на досягнення певної мети; 2) це предмети, пристрої або їх сукупність, 
що необхідні для здійснення будь-якої діяльності і досягнення мети [19, с. 46]. 
Словник російської мови С.І. Ожегова (далі – Словник С.І. Ожегова), пояс-
нює термін «засоби» таким чином: 1) як прийоми – спосіб дії для досягнення 
чого-небудь; 2) як знаряддя – предмет, сукупність пристроїв для здійснення 
якої-небудь діяльності [20, с. 692]. Натомість Тлумачний словник живої вели-
коросійської мови В. Даля не тлумачить цей термін, а лише дає визначення 
терміна «знаряддя»: «як будь-який речовий і неречовий засіб, важіль дій, все, 
що є посередником між діячем і справою» [21, с. 692], у свою чергу, 
Енциклопедичний словник Ф.А. Брокгауза і І.А. Ефрона (далі – ЕСБЕ) пояс-
нює термін «знаряддя» як будь-який предмет, яким користується людина для 
придання сили і спритності своїм рукам, і який вона виготовляє для себе штуч-
но, для певних цілей і видів діяльності [22, с. 201]. 

Слід погодитися з думкою В.К. Матвійчука, що етимологічне значення 
терміна «засоби», запропоноване філологією, є надто широке, і його не можна 
застосовувати в кримінальному праві, оскільки під таким кутом можна розумі-
ти все те, що спрямоване на досягнення мети, а отже, сюди можна було б від-
нести дію, спосіб, засоби, знаряддя тощо. Крім того, несприйнятливе тлума-
чення поняття «засоби» наведено й у Словнику С.І. Ожегова, оскільки в ньому 
під таким розуміють прийом, спосіб дії, знаряддя, що ширше за засоби і зна-
ряддя вчинення злочину [7, с. 209]. Більш вдале тлумачення терміну «знаряд-
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дя» запропоноване у ЕСБЕ, оскільки у ньому є певна частка того відмінного, 
що за певних зусиль і доопрацювань буде свідчити про різницю між ознаками 
знаряддя та засобами вчинення злочину. 

З аналізу диспозиції ч. 1 ст. 249 КК України чітко відслідковується той 
факт, що для злочину, передбаченого ч. 2 цієї статті, така ознака об’єктивної 
сторони, як знаряддя, є обов’язковою.

Для того, щоб провести відмежування знарядь від засобів вчинення зло-
чину, потрібно визначити критерії такого відмежування [7, с. 210]. Так, для 
поняття «знаряддя вчинення злочину» такими критеріями, як правильно 
стверджує В.К. Матвійчук, можуть бути: 1) предмети, якими винна особа 
користується для надання сили і спритності своїм рукам, а в окремих випадках 
і ногам (де знаряддями злочину служать різні предмети матеріального світу 
(як заздалегідь підготовлені, так і випадково знайдені на місці вчинення зло-
чину); 2) в умисних злочинах з матеріальними складами знаряддя злочину – 
це ті предмети матеріального світу, що використовуються з метою досягнення 
злочинного результату, тобто тих наслідків, які прямо вказані в законі, або такі, 
що слід розуміти зі змісту норми; 3) в умисних злочинах з формальними скла-
дами (до таких відноситься і злочин, передбачений ч. 2 ст. 249 КК України) під 
знаряддям вчинення злочину потрібно розуміти ті предмети матеріального 
світу, які винний спеціально використовує для вчинення злочину, тобто щоб 
своїм діям придати силу і спритність ногам і рукам; 4) знаряддя вчинення зло-
чину завжди використовується для виконання об’єктивної сторони злочину 
[7, с. 210]. Натомість для поняття «засоби вчинення злочину», за твердження-
ми цього ж автора, такими критеріями є: 1) засоби вчинення злочину – це 
предмети зовнішнього світу, якими винний не завжди користується при вико-
нані об’єктивної сторони злочину (вони, як правило, використовуються для 
проведення підготовчих дій, для виконання робіт, наприклад, транспорт для 
прибуття на місце вчинення злочину, вибухові речовини для виконання дно-
поглиблювальних робіт тощо); 2) засоби вчинення злочину в деяких злочинах 
полегшують виконання основної дії, від якої наступають злочинні наслідки; 
3) засоби вчинення злочину можуть використовуватись для виконання
об’єктивної сторони злочину, але їх використовують у злочинах не для досяг-
нення злочинних наслідків, що вказані у законі, а щоб позбавитись від цих 
предметів або речовин, або як джерело підвищеної небезпеки (вибухові речо-
вини) при порушенні різних правил, зокрема, правил охорони рибних запасів, 
водних тварин, а не спеціально для надбання результату, вказаного у законі або 
для порушення правил [7, с. 210–211]. 

Зазначене вище дає нам можливість говорити про те, що під «засобами 
вчинення злочину» необхідно розуміти предмети зовнішнього світу, які винна 
особа використовує з метою підготовчих дій або після вчинення злочину, а 
також при виконані об’єктивної сторони злочину для полегшення основної дії, 
від якої настають злочинні наслідки (без умислу досягнення злочинного 
результату, вказаного у законі) або використовується як джерело підвищеної 
небезпеки (наприклад, вибухові речовини при виконанні днопоглиблюваль-
них робіт), при порушенні різних правил. 
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Враховуючи те, що в диспозиції ч. 2 ст. 249 КК України йдеться про 
незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промис-
лом, якщо вони вчинені із застосуванням вибухових, отруйних речовин, елек-
троструму, то воно має відбуватися з використанням певних знарядь. Отже, 
необхідно з’ясувати, які саме знаряддя відносяться до перерахованих нами та 
що вони собою являють. З цією метою звернемося до позиції авторів, які в 
кримінальному праві дають пояснення і визначення поняттю вибухових речо-
вин.

Виходячи з того, що предмети зовнішнього світу в одних складах зло-
чинів можуть виконувати функцію предмета злочину, а інших бути знаряддя-
ми або засобами вчинення злочину, то й скористаємося цим для з’ясування 
питання, що саме є знаряддям вчинення злочину, передбачено ст. 249 КК 
України. Так, одні автори зазначають, що до вибухових речовин належать 
порох, динаміт, тротил, нітрогліцерин та інші хімічні речовини або їх сполуки, 
здатні вибухнути без доступу кисню [23, с. 803]; другі – визначають, що вибу-
хові речовини – це хімічні сполуки чи суміші, здатні під впливом зовнішнього 
імпульсу до самопоширення з великою швидкістю хімічної реакції з утворен-
ням газоподібних продуктів та виділення тепла [24, с. 499]; треті – наполяга-
ють на тому, що вибухові речовини – це порох, динаміт, тротил, нітрогліцерин 
та інші хімічні речовини, їх сполуки або суміші, здатні вибухнути без доступу 
кисню [19, с. 813]; четверті відстоюють позицію, що вибуховими речовинами 
«… є сполуки чи суміші, здатні до швидкого самопоширюваного хімічного 
перетворення (вибуху) з утворенням газів і виділення значної кількості тепла. 
Вони є багаточисельні та мають чимало різновидів. Найбільш поширені з 
них – порох, тротил, піроксилін, динаміт, аконіт, нітрогліцерин, піротехнічні 
засоби тощо» [20, с. 748]. 

Аналіз зазначених точок зору свідчить, що В.О. Навроцький та 
В.І. Антипов висловлюють ідентичні погляди стосовно визначення вибухових 
речовин. Різниця все ж таки існує саме у переліку вибухових речовин у погля-
дах В.І. Антипова. Так, до переліку таких, що вже є у визначенні, він додає так 
звані знаряддя вибуху, що містять у собі вибухові речовини. Це вогнепровідні 
та детонуючи шнури, капсули, детонатори та ін. [25, с. 813]. Разом з тим, він 
зазначає, що не можуть розглядатися як вибухові речовини знаряддя вибуху, 
що не містять речовин, здатних до самостійного вибуху, тобто динамо-машини, 
елементи живлення тощо [25, с. 813]. Крім того, вказує, що в інструкціях і нор-
мативних актах, які містять відповідні правила безпеки, часто використовуєть-
ся такі поняття, як «вибухові речовини» і «засоби ініціювання вибуху» [25, 
с. 813; 27, с. 8]. На відміну від визначень, запропонованих вище, через примір-
ний перелік таких речовин В.П. Тихий, П.Г. Цупренко пропонують їх дефіні-
цію, що є важливим для розуміння поняття «вибухові речовини» як знаряддя 
вчинення злочину (обов’язкової ознаки об’єктивної сторони), передбаченого 
ст. 249 КК України. 

З метою більш повного з’ясування знарядь вчинення цього злочину 
необхідно звернутися до нормативно-правових актів, що охоплюють ці проб-
леми. 
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Згідно зі ст. 1 Гірничого Закону України від 01.10.1999 № 1127-XIV та 
п. 13.1 Наказу МВС України від 21.08.1998 № 622 «Про затвердження 
Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обміну, переве-
зення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї та вибухо-
вих матеріалів» до вибухонебезпечних матеріалів (речовин) відносяться хіміч-
ні сполуки або суміші речовин, здатні до вибуху (швидкого самопоширювано-
го перетворення з виділенням великої кількості тепла та утворення газів) [28; 
29]. Відповідно до п. 1.3 Інструкції від 09.07.2014 № 653 «Про поводження з 
вибуховими матеріалами в органах і підрозділах внутрішніх справ України» 
(далі – Інструкції № 653) терміни вживаються в такому значенні: «Вибухові 
матеріали – вибухові пристрої промислового та саморобного виготовлення, 
вибухові речовини, засоби їх ініціювання, вироби та пристрої, які містять 
вибухові речовини; вибуховий пристрій – спеціально виготовлений промисло-
вим або саморобним способом пристрій одноразового застосування, який за 
певних обставин спроможний до вибуху з утворенням вражаючих факторів за 
допомогою використання енергії хімічного вибуху; вибухові речовини – хіміч-
ні речовини, здатні під впливом зовнішніх дій до швидкого хімічного перетво-
рення, що відбувається з виділенням великої кількості тепла і газоподібних 
продуктів; засоби ініціювання – вироби та пристрої, що є джерелом початко-
вого імпульсу для здійснення вибуху» [30]. У ст. 1 Закону України від 
16.10.2012 № 5459-VI «Про поводження з вибуховими матеріалами промисло-
вого призначення» вживаються терміни у такому значенні: «… вибухові мате-
ріали – вибухові речовини, засоби їх ініціювання, вироби та пристрої, які міс-
тять вибухові речовини; вибухові речовини – хімічні речовини, здатні під 
впливом зовнішніх дій до швидкого хімічного перетворення, що відбувається 
з виділенням великої кількості тепла і газоподібних продуктів; засоби ініцію-
вання – вироби та пристрої, що є джерелом початкового імпульсу для здій-
снення вибуху…» [31]. 

Відповідно до п. 6 та п. 7 постанови Пленуму Верховного Суду України 
від 26.04.2011 № 3 «Про судову практику в справах про викрадення та інше 
незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовина-
ми, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами» (далі – 
Постанова), до вибухових речовин належать порох, динаміт, тротил, нітроглі-
церин та інші хімічні речовини, їх сполуки або суміші, здатні вибухнути без 
доступу кисню. Під вибуховими пристроями слід розуміти саморобні чи виго-
товлені промисловим способом вироби одноразового застосування, спеціаль-
но підготовлені і за певних обставин спроможні за допомогою використання 
хімічної, теплової, електричної енергії або фізичного впливу (вибуху, удару) 
створити вражаючі фактори: спричинити смерть, тілесні ушкодження чи істот-
ну матеріальну шкоду, шляхом вивільнення, розсіювання або впливу токсич-
них хімічних речовин, біологічних агентів, токсинів, радіації, радіоактивного 
матеріалу, інших подібних речовин [32, с. 151]. 

Проаналізувавши зазначені вище документи, можна зробити висновки, 
що терміни «вибухонебезпечні матеріали» та «вибухонебезпечні речовини» 
використані як синоніми. Натомість в Інструкції № 653 вживається поняття 
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«вибухові матеріали» як узагальнююче, що включає такі складові: вибухові 
пристрої, вибухові речовини, засоби їх ініціювання, вироби та пристрої, які 
містять вибухові речовини [30]. Аналогічне вживання цих понять і в Законі 
України від 23.12.2004 № 2288-IV «Про поводження з вибуховими матеріала-
ми промислового призначення» [31].

Слід звернути увагу на те, що п. 6 Постанови дає примірний перелік 
вибухових речовин і визначення вибухових пристроїв. 

З метою встановлення знарядь вчинення злочину, передбаченого ст. 249 
КК України, необхідних для його кваліфікації, важливо: 1) з’ясувати понятій-
ний апарат, який використовується для з’ясування засобів вчинення цього 
злочину; 2) визначитися з вибуховими пристроями, засобами ініціювання 
вибухових речовин; виробами та пристроями, що містять вибухові речовини; 
3) максимально перерахувати вибухові речовини та деякі поняття, які вжива-
ють для їх переліку; 4) запропонувати збірне, узагальнююче поняття, яке б 
об’єднувало зазначені складові цих засобів. 

Для цього звернемося до тлумачення терміна «речовина». Новий тлу-
мачний словник сучасної української мови трактує цей термін як «… те, з чого 
складається фізичне тіло…» [33, с. 354 ]. Цей же словник визначає термін 
«матеріал» так: «…речовина, предмет, сировина, що використовується з пев-
ною метою…» [33, с. 521 ]. Проте більш вдало роз’яснює термін «матеріал» 
новий тлумачний словник української мови, зокрема, як «…те, з чого що-небудь 
виготовляють, виробляють, будують тощо; сировина, знадіб, знадібок…» [34, 
с. 154]. Як нам здається, аналіз цих двох термінів свідчить про те, що речови-
на – це лише те, з чого складається фізичне тіло, а матеріалом може бути сиро-
вина або предмет, з якого що-небудь виробляють чи будують. Тобто це різні за 
змістом і будовою складові матеріального світу. Для з’ясування 1 пункту 
запропонованого нами пошуку необхідно визначитися, що саме слід відносити 
до амоналів та аматолів. З цією метою звернемося до словників. Так, Українский 
радянський енциклопедичний словник зазначає: «Аммониты – взрывчатые 
смеси нитрата аммония с твердыми горючими и взрывчатыми веществами 
[с тринитротолуолом – амматолы, с порошком алюминия – аммоналы, с горю-
чими веществами (дизельным топливом, древесной мукой и др.) – динамоны]. 
Применяются в подрывных работах, для снаряжения боеприпасов и др.» [35, 
с. 65]. Термін «аммоналы» трактується як «… взрывчатые вещества, состоящие 
из смеси нитрата аммония, тринитротолуола, порошкообразного алюминия, 
угля и др. веществ…[35, с. 65]. 

Дещо подібне тлумачення терміна «амонали» наводить Військовий 
енциклопедичний словник (далі – ВЕС) – це «… аммиачно-селитренные 
взрывчатые вещества, содержащие, кроме аммиачной селитры, нитросоедине-
ния (тротил и др.) и алюминий. Теплота взрыва 5,1–5,9 МДж/кг, водоустой-
чивые (сохраняют взрывные свойства после выдержки в воде). Применяются 
в шахтах, не опасных по газу и пыли, а также для подрыва ледовых полей и 
др…» [36, с. 31]. 

Натомість Великий тлумачний словник іншомовних слів, тлумачить 
термін «амонали» як «аммон (ий) + ал (алюминий)… хим. взрывчатые смеси 
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из группы аммиачно-селитренных; в их состав входят аммониевая селитра, 
алюмиий, уголь, парафин, и др. добавки; применяется в горном и военном деле 
(см. аммониты) …» [37, с. 95]. Термін «амоніти» означає: «… от гр. аммо (нит) 
+ нитро) … хим. аммиачно-селитренные врывчатые смеси, в состав которых 
входят взрывчатые нитросоединения» [37, с. 95]. ВЕС трактує термін «амоні-
ти» як: «… аммиачно-селитренные взрывчатые вещества, содержащие кроме 
аммиачной селитры нитросоединения (тротил, гексоген и др.), иногда с добав-
ками нитроэфиров. Теплота взрыва 3,4–3,5 Дж/кг. Малочувствительные к 
удару, трению и огню. Применяются при выполнении взрывных работ, в 
подземных выработках; в военное время могут использоваться для снаряже-
ния боеприпасов…» [36, с. 31]. 

Слід акцентувати увагу на тому, що в довідниковій літературі поняття 
«амотоли» визначається як: «… аммиачно-селитренные взрывчатые вещества, 
содержащие кроме аммиачной селитры тротил (до 60 %). Теплота взрыва 
наиболее распостраненных аммотолов 80/20 (80% аммиачной селитры и 20% 
тротила) 4 МДж/кг. Применяется для снаряжения авиабомб, артиллерийских 
снарядов, а также для взрывных работ…» [35, с. 31]. У той же час термін «дина-
мони» трактується як: «… аммиачно-селитренные взрывчатые вещества, содер-
жащие кроме аммиачной селитры, легко окисляющиеся горючие добавки 
(порошкообразный алюминий или ферросилиций, древесный уголь и т.п.). 
Широко применяется при проведении взрывных работ; в военное время могут 
использоваться для снаряжения боеприпасов …» [35, с. 234]. 

В існуючих публікаціях під вибуховими пристроями розуміють само-
робні чи виготовлені промисловим способом вироби одноразового застосуван-
ня, спеціально підготовлені і за певних обставин спроможні за допомогою 
використання хімічної, теплової, електричної енергії або фізичного впливу 
(вибуху, удару) створювати вражаючі фактори: спричинити смерть, тілесні 
ушкодження чи істотну матеріальну шкоду шляхом вивільнення, розсіювання 
або впливу токсичних хімічних речовин, біологічних агентів, токсинів, радіа-
ції, радіоактивного матеріалу, інших подібних речовин [32, с. 151; 24, с. 499]. 

Аналіз точок зору В.П. Тихого, В.О. Навроцького і п. 7 Постанови свід-
чить про те, що у них відсутні суперечності, а отже, виходячи з подальшого 
дослідження, нам залишається максимально перерахувати вибухові речовини 
та інші складові, що можуть або використовуються при вчиненні злочину за 
цією ознакою (ч. 2 ст. 249 КК України). До вибухових речовин відносяться: 
порох, динаміт, тротил, нітрогліцерин, піроксилін, амоніти, інші хімічні речо-
вини, їх сполуки або суміші, здатні вибухнути без доступу кисню, вибухові 
суміші нітрату амонію з твердим горючим пальним і вибуховими речовинами 
(з тринітротонулолом – амотоли, з порошком алюмінію – амонали, з горючи-
ми речовинами (дизельним пальним, деревинним борошном та ін.) – динамо-
ни), вибухові пристрої, засоби ініціювання вибуху.

Поняття «електрострум», яке законодавець використав у ч. 2 ст. 249 КК 
України, є складним словом, утвореним від словосполучення «електричний 
струм» [5, с. 344]. В свою чергу, «електричний» означає: – а, – е. 1) Прикм. 
до електрика. // Такий, що пов’язаний з електрикою, властивий їй. // Який дає 
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електрику (у 2 знач.) ... 2) Який діє за допомогою електрики. // Який утворю-
ється електрикою // По якому проходить електричний струм; термін «струм» – 
це: – у, ч. 1) Упорядковане переміщення електронів або іонів у провіднику. // 
Електрична енергія, електричний заряд, що використовуються в народному 
господарстві, в побуті [5, с. 344]. Отже, «Будь-який упорядкований рух носіїв 
зарядів називається електричним струмом» [38, с. 126]. Постійний струм – це 
«такий струм, при якому за будь-які рівні проміжки часу через поперечне 
січення провідника проходить однакова кількість електрики» [38, с. 126]. 
Натомість перемінним струмом «називається такий струм, сила або напрям 
якого (або і те, і інше разом) змінюється у часі» [38, с. 171]. Це може бути елек-
тробудка, інші знаряддя, які використовують упорядкований рух заряджених 
частинок (електронів та іонів) у просторі. Важливо, при вирішенні питання 
про таке знаряддя злочину – як застосування електроструму, правоохоронним 
органам з’ясувати напругу (яка виражається у вольтах) та силу струму (в сис-
темі СІ прийнято називати ампер) [38, с. 126]. Слід звернути увагу на те, що 
Є.М. Борисов не міг використати перелік кваліфікуючих ознак, які були вне-
сені до ч. 2 ст. 249 КК України (зі змінами Законом України від 18.02.2016 
№ 1019-VIII) [40, с. 62–64].

Хочемо зазначити, що визначення поняття «отруйна речовина» у довід-
никових джерелах відсутнє, проте існує термін «отрута», який означає «– и, ис. 
1) Хімічна сполука або суміш речовин, вплив невеликої кількості якої на живу
істоту суттєво порушує її функціонування аж до повного припинення життє-
вої діяльності. // Речовина, здатна викликати отруєння живогоорганізму…» [5, 
с. 867].

Аналіз існуючих нормативно-правових актів не дає визначення поняття 
«іншим способом масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного 
світу». Воно не знайшло вирішення в існуючих дослідженнях [40, с. 1–173; 41, 
с. 1–256; 39, с. 720–782 та ін.].

Проте, на наше переконання, для того, щоб зрозуміти кваліфікуючі 
ознаки в повній мірі, потрібно звернутися до публікацій авторів, які намагали-
ся їх пояснити. Так, С.Б. Гавриш вдається до пояснень понять таких, як: «спо-
сіб масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу», а також 
«ті самі діяння, якщо вони вчиненні особою, раніше судимою за злочин перед-
бачений цією статтею» [42, с. 451]. Зокрема, під способом масового знищення 
риби, звірів чи інших видів тваринного світу він розуміє: «прийоми і методи, 
застосування яких призводить до винищення тварин у великій кількості, чи 
загибелі всієї популяції у певній водоймі, чи знищення певного виду тварин-
ного світу» [42, с. 451]. У той же час, С.Б. Гавриш під незаконним зайняттям 
рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом особою, раніше 
судимою за таке порушення, вважає, що воно «має місце в тому випадку, коли 
особа була раніше засуджена за незаконне полювання за ч.ч. 1 або 2 ст. 249 КК 
України і судимість не була знята чи погашена у встановленому законом 
порядку» [42, с. 451]. О.О. Дудоров з’ясовує ряд понять: «вибухові речовини», 
«отруйні речовини» та «електрострум», «інші способи масового знищення 
риби, звірів чи інших видів тваринного світу» та «особи раніше судимої за цей 
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злочин» [39, с. 770]. Зокрема, він до вибухових речовин відносить «… порох, 
динаміт, тротил, нітрогліцерин та інші хімічні речовини, їх сполуки або суміші, 
здатні вибухнути без доступу кисню» [39, с. 803]. Також автор визначає, що 
«отруйні речовини – це отрути, токсини (бойові, лікарські, сільськогосподар-
ські та інші), які потрапляють всередину організму людини, через органи 
дихання, травлення або через шкіру, здатні викликати смерть людини або пси-
хоневрологічний розлад, порушення дихання, чи функції серцево-судинної 
системи, ураження нирок (нефропатію) чи печінки (гепатопатію) тощо. Вони 
можуть бути мінерального (миш’як, стрихнін, ртуть чи сулема, синильна кис-
лота та інші ціаніди, пестициди тощо), рослинного (отрута виділена із мухомо-
ра, блідої поганки тощо), тваринного (зміїна отрута та отрута, що виробляєть-
ся членистоногими тваринами) або змішаного чи штучного (хімічного) похо-
дження [39, с. 577–578]. Крім того, О.О. Додуров до інших способів масового 
знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу відносить – «такі 
прийоми рибальства, які здатні викликати або спричинити загибель значної 
кількості водних біоресурсів, знищення популяції або певного виду тваринно-
го світу в тій чи іншій місцевості або водоймі: застосування газу, диму, спору-
дження гаток, запруд, спускання води з рибогосподарських водойм тощо» [39, 
с. 770]. Під поняттям «особою раніше судимою» цей автор розуміє таке його 
визначення: «коли незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним 
добувним промислом займається особа, яку вже було засуджено за ст. 249 КК 
України і судимість з неї не була знята і не погашена у встановленому порядку 
[39, с. 770]. 

К.М. Оробець під способом масового знищення тварин розуміє «… сис-
тему прийомів і методів, застосування яких спричиняє загибель невизначено 
великої кількості представників тваринного світу (риб, ссавців та ін) чи зни-
щення популяції в цілому на певній території або здатне спричинити таку 
загибель чи знищення популяції шляхом непоправного калічення представни-
ків дикої фауни [41, с. 118]. Проте автор не визначає і не аналізує перелічені в 
диспозиції ч. 2 ст. 249 КК України способи, а на наше переконання, знаряддя 
та способи вчинення цього злочину, як кваліфікуючі ознаки [39, с. 116–122]. 
В.А. Клименко зазначає, що «спосіб масового знищення має місце у випадках, 
коли: для добування певної кількості риби чи інших об’єктів тваринного світу 
використовується спосіб, при якому гине велика кількість риби, водних звірів 
або цінних водоростей, чи вся популяція в певній водоймі, чи знищується пев-
ний вид тваринного світу, чи добувається така кількість риби або водних звірів 
певного виду, яка призводить до поступового його знищення (спосіб масове 
знищення може полягати в штучному збезводненні водойми, використанні 
для добування риби великої кількості отруйних речовин, вибухових речовин, 
електричного струму на великій території тощо, наприклад ці добування риби 
шляхом використання «електровудочки» у радіусі дії цього приладу гине 
майже вся риба, а та, що відійшла від його паралізуючого впливу, вже ніколи 
не може давати потомство, оскільки електрострум вбиває клітини, які виро-
бляють у риби інстинкт до відтворення свого виду» [44, с. 523]. П.С. Березін до 
способів масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу від-
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носить застосування, під час зайняття незаконним рибним, звіриним або 
іншим водним добувним промислом, таких засобів, які здатні заподіяти заги-
белі значної кількості водних живих ресурсів, зокрема: автоматичну зброю, 
вибухові пристрої, а також спеціальні устаткування, прилади, здатні проводи-
ти електрострум, виділяти отруйні або ядовиті речовини тощо (автор звертає 
увагу на вимоги п. 13 постанови Пленуму Верховного Суду України від 
10 грудня 2004 року № 17 «Про судову практику у справах про злочини та інші 
правопорушення проти довкілля», де зазначається, що «під способом масового 
знищення видів тваринного світу треба розуміти такі дії, які здатні спричини-
ти чи спричинили загибель великої кількості представників дикої фауни, зни-
щення популяції або певного виду тваринного світу в тій чи іншій місцевості 
чи водоймі, застосування отруйних або вибухових речовин, газу, диму, елек-
троструму, автоматичної зброї, травлення риби за допомогою заборонених 
прийомів тощо. При вирішенні питання про те, чи здійснювалося незаконне 
рибальство способом масового знищення, слід ретельно досліджувати харак-
терні властивості застосованих знарядь, зокрема їхню руйнівну силу, характер 
взаємодії з оточуючим середовищем, обсяги шкідливого впливу на довкілля 
тощо)» [45, с. 873–875]. Є.М. Борисов зазначає, що особливістю масового зни-
щення риби, звірів чи інших видів тваринного світу як способу вчинення зло-
чину, передбаченого ст. 249 КК України є те, що внаслідок цього заподіюється 
шкода (або створюється реальна небезпека її заподіяння) будь-яким водним 
живим ресурсам: організмам, їх частинам, популяціям або будь-яким іншим 
біологічним компонентам екосистем, поняття яких постійно або на окремих 
стадіях розвитку неможливе без перебування (знаходження) у воді та які 
мають фактичну чи потенційну користь або цінність для людства [40, с. 153–
154]. 

Аналіз існуючих точок зору дає нам можливість, виокремити те пози-
тивне, що буде цінним для подальшого дослідження і належного з’ясування 
кваліфікуючих ознак злочину, передбаченого ч. 2 ст. 245 КК України. Таким 
позитивним є: 1) способи вчинення злочину – це прийоми і методи вчинення 
злочину; 2) під знаряддями вчинення злочину слід розуміти предмети зовніш-
нього світу, які винний використовує для полегшення виконання об’єктивної 
сторони складу злочину, з наміром досягти злочинного результату, тобто тих 
наслідків, що зазначені у законі (у злочинах із матеріальними складами, 
наприклад, ч. 1 ст. 249 КК України) або для вчинення дії (для злочинів з фор-
мальними складами); 3) наявність відмежування способів вчинення аналізова-
ного нами злочину від знарядь його вчинення; 4) потрібно вести мову й про 
вибухові речовини та інші їх складові, що можуть бути або використовуються 
при вчиненні злочину за цією ознакою. сюди відносяться: порох, динаміт, тро-
тил, нітрогліцерин, піроксилін інші хімічні речовини, їх сполуки або суміші, 
здатні вибухнути без доступу кисню, вибухові суміші нітрату амонію з твер-
дим горючим пальним і вибуховими речовинами; 5) під терміном «електро-
струм» розуміють упорядкований рух електрично заряджених частинок у 
речовині, тобто це знаряддя, які використовують упорядкований рух зарядже-
них частинок (електронів та іонів) у просторі, а в нашому випадку — у водному 
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просторі; 6) отруйні речовини – це хімічні сполуки або суміші речовин неве-
ликої кількості, вплив яких на живу істоту суттєво порушує її функціонування 
аж до повного пригнічення життєвої діяльності, вони бувають у вигляді отрут, 
токсинів (бойові, лікарські, сільськогосподарські та ін.), зокрема, вони можуть 
бути: мінерального, рослинного, тваринного або змішаного чи штучного 
(хімічного) походження; 7) під іншими способами масового знищення риби, 
звірів чи інших видів тваринного світу слід розуміти – прийоми і методи 
рибальства, застосування яких здатне викликати або спричинити загибель 
значної кількості водних біоресурсів, знищення популяції або певного виду 
тваринного світу у водоймі (спускання води у рибогосподарській водоймі, спо-
рудження гаток, запруд тощо); 8) слід вважати, що незаконне зайняття риб-
ним, звіриним або іншим водним добувним промислом особою, раніше суди-
мою за таке порушення, – це коли злочин вчинено особою, яка раніше була 
вже засуджена за цей же злочин, передбачений ст. 249 КК України, і судимість 
з неї не була знята чи погашена в установленому законом порядку. Крім того, 
деякі способи вчинення злочину можна встановити з регулятивних норматив-
но-правових актів.

Висновки. Взявши до уваги зазначені нами вище положення та виходя-
чи із положень ч. 1 ст. 249 КК України, яку ми вже досліджували у попередній 
статті, у тому числі й ознаки об’єктивної сторони за ч.ч. 1 та 2 досліджуваної 
статті, враховуючи, що цей злочин може вчинятися лише активними діями,  
сформулюємо прояв цього злочину відповідно до ч. 2 цієї статті. Отже, неза-
конне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом 
може здійснюватись: 1) із застосуванням: а) вибухових речовин; б) отруйних 
речовин; в) електроструму; 2) особою, раніше судимою за таке порушення; 3) 
іншими способами масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного 
світу.

Ознаками об’єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 2 КК України 
є: перераховані вище дії, місце вчинення злочину (рибогосподарські водні 
об’єкти); знаряддя вчинення злочину; способи вчинення злочину.
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Волкова Т.І. Кваліфікуючі ознаки незаконного зайняття рибним, звіриним 
або іншим водним добувним промислом як злочину

У статті досліджуються кваліфікуючі ознаки такого злочину, як незаконне 
зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Аналізуються 
погляди вчених на ці ознаки, які, в свою чергу, були критично оцінені. На підставі дослі-
дження автор робить висновки стосовно кваліфікуючих ознак зазначеного злочину.

Ключові слова: кваліфікуючі ознаки злочину, вибухові речовини, отруйні речо-
вини, електричний струм, способи вчинення злочину, знаряддя злочину, інші способи 
масового знищення біоресурсів.

Волкова Т.И. Квалифицирующие признаки незаконного занятия рыбным, 
звериным или другим водным добывающим промыслом как преступления

В статье исследуются квалифицирующие признаки такого преступления, как 
незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом. 
Анализируются взгляды ученых на эти признаки, которые, в свою очередь, были кри-
тически оценены. На основании исследования автор делает выводы относительно 
квалифицирующих признаков указанного преступления.

Ключевые слова: квалифицирующие признаки преступления, взрывчатые 
вещества, ядовитые вещества, электрический ток, способы совершения преступле-
ния, орудия преступления, другие способы массового уничтожения биоресурсов.

Volkova T. Classifying criteria of such a crime as illegal fishing or hunting or 
any other sea hunting industry 

The article deals with classifying criteria of such a crime as illegal fishing or hunting 
or any other sea hunting industry. The paper analyzes opinions of scientists as to these 
criteria, which, in its turn, have been critically evaluated. And on the basis of the studying, 
the author makes conclusions regarding the classifying criteria of the said crime.

Keywords: Classifying criteria of the crime; Explosive substances; Toxic substance; 
Electric current; Means of committing a crime; Crime instrument; And other means of mass 
destruction of biological resources.
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КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА НАУКА № 4(58)/2016

35

УДК 343 

A. Hmyrin  

THE OBJECTIVE  SIDE OF A CRIME  UNDER 
ARTICLE 204 PART 1 OF THE CRIMINAL CODE 

OF UKRAINE

А.А. Гмирін 
здобувач кафедри  
кримінального права та процесу 
ВНЗ «Національна академія управління»

ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ, 
ПЕРЕДБАЧЕНОГО Ч. 1 СТ. 204 КК УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Питання, що стосуються об’єктивної сторони  
злочину, передбаченого ст. 204 КК України, мають велике значення для теорії 
кримінального права та кваліфікації цього злочину.

Аналіз останніх досліджень і публікацій Проблемами об’єктивної сто-
рони  цього злочину займалися такі вчені, як: П.П. Андрушко, М.М. Мінаєв, 
С.М. Сулейманов, А.В. Галахова, М.А. Гельфер, В.О. Навроцький, Н.О. Гуторова, 
В.Я. Тацій, Л.І. Блінова, О.О. Дудоров та інші. Проте  до цього часу ці питання 
не знайшли свого належного вирішення.

Мета статті полягає в дослідженні об’єктивної сторони злочину неза-
конне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту під-
акцизних товарів (ч.1 ст. 204 КК України). 

Основні результати дослідження. Потрібно зазначити, що є загально-
прийнятим положенням стосовно того, що об’єктивна сторона злочину являє 
собою сукупність встановлених законом про кримінальну відповідальність 
ознак, які характеризують зовнішній прояв злочинного посягання [1, с. 133]. 
Зовнішні риси (ознаки) злочинного діяння знаходять своє відображення част-
ково в законі. З усіх структурних частин складу злочину найбільше інформа-
ції, необхідної для кваліфікації діяння як злочину, містить об’єктивна сторона. 
Чіткий опис ознак об’єктивної сторони досліджуваного злочину, передбачено-
го ч.1 ст. 204 КК України, є важливою передумовою дотримання законності в 
правозастосовній діяльності правоохоронних органів, оскільки притягнення 
особи до кримінальної відповідальності завжди пов’язане з встановленням у її 
поведінці конкретного суспільно небезпечного діяння, про яке йдеться в зако-
ні (ч.1 ст. 204 КК України).

Як показує вивчення вітчизняної та зарубіжної літератури з криміналь-
ного права, проблемі об’єктивної сторони злочину як загальнотеоретичній і 
практичній проблемі присвячена значна кількість праць [2, с. 81; 3, с. 106–141; 
4, с. 5; 5, с. 128–143; 6, с. 189–211; 7, с. 3–268; 8, с. 3–343; 9, с. 313–343; 10, 
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с. 357–383; 11, с. 1–343; 12, с. 131–138; 13, с. 69–83; 14, с. 265–372; 15, с. 12–563]. 
Це певною мірою полегшує нам завдання, оскільки загальнотеоретичні питан-
ня, що стосуються зовнішньої сторони злочинного діяння, є достатньо розробле-
ними, тому  одразу варто перейти до проблеми нашого дослідження. Вважаємо 
лише за необхідне уточнити складові стосовно загального вчення об’єктивної 
сторони складу злочину, дотримуючись у цьому питанні поглядів 
В.К. Матвійчука. До об’єктивної сторони складу злочину слід віднести такі 
ознаки, як діяння (дія та бездіяльність), обстановка вчинення злочину, спосіб 
вчинення злочину, місце, час, знаряддя, засоби вчинення злочину та джерело 
злочинного діяння [16, с. 213–214].

Ознаки об’єктивної сторони злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК 
України, відтворено в загальних рисах у Законі. Проте слід погодитися з 
М.М. Мінаєвим, що кваліфікація злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК 
України, значно ускладнена через недостатньо чіткий опис ознак його 
об’єктивної сторони у законі, через що досить складно однозначно визначити, 
що саме мав на увазі законодавець [17, с. 81]. Це викликано тим, що питання, 
які стосуються зовнішньої сторони цього злочину, надто складні, мають бага-
тоаспектний характер та істотні дискусійні в юридичному плані моменти, які 
так чи інакше впливають на практику застосування норм, передбачених ч.1 
ст. 204 КК України, та законотворчу діяльність і теорію кримінального права.

Для позначення обов’язкових ознак об’єктивної сторони злочину, перед-
баченого ч.1 ст. 204 КК України, у своїх працях автори не завжди використову-
ють обґрунтовані поняття, що можна пояснити такими причинами: 1) це нама-
гання при аналізі та науковому їх обґрунтуванні механічного перенесення 
заборон з інших законодавчих актів у площину кримінального закону; 2) це 
неоднозначне сприйняття означених у законі ознак об’єктивної сторони як у 
теорії, так і на практиці; 3) це уникнення аналізу ознак об’єктивної сторони 
цього злочину, а натомість тяжіння до перерахування приписів диспозиції ч.1 
ст. 204 КК України; 4) це відсутність у працях, які стосуються цієї теми, 
роз’яснення термінології на належному рівні.

Отже, завдання нашого дослідження в межах, визначених ч.1 ст. 204 КК 
України, полягає в тому, щоб якнайповніше: а) врахувати позитивні моменти, 
що стосуються розкриття ознак об’єктивної сторони цього злочину, послідов-
но їх самостійно визначити й обґрунтувати; б) з’ясувати термін, що використо-
вує законодавець у  ч.1 ст. 204 КК України; в) здійснити кваліфікацію цього 
злочину за ознаками об’єктивної сторони цього діяння ( в межах ч.1 ст. 204 КК 
України). Визначені нами завдання і напрямки та позитивні положення допо-
можуть правильно назвати обов’язкові ознаки об’єктивної сторони злочину, 
передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

В юридичній літературі існує значна кількість часом суперечливих 
поглядів на поняття об’єктивної сторони злочину незаконне виготовлення, 
зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (за 
ч.1 ст. 204 КК України). Так, В.М. Киричко, О.І. Перепелиця, В.Я. Тацій зазна-
чають, що об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, 
може виражатися в придбанні, зберіганні, транспортуванні для збуту незакон-
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но виготовлених підакцизних товарів, а отже, в самому їх збуті (злочин вважа-
ється закінченим з моменту вчинення хоча б однією з указаних у ч.1 ст. 204 КК 
України дій) [18, с. 213]. У подальшому В.Я. Тацій, В.М. Киричко та 
О.І. Перепелиця дещо уточнили свою позицію, стверджуючи, що об’єктивну 
сторону злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, характеризують аль-
тернативні незаконні дії: а) придбання незаконно виготовлених підакцизних 
товарів; б) зберігання таких товарів; в) транспортування таких товарів; г) збут 
таких товарів (злочин вважається закінченим з моменту вчинення хоча б одні-
єї з дій) [19, с. 271]. Такої ж думки стосовно об’єктивної сторони дотримується 
О.О. Дудоров [20, с. 294]; П.П. Андрушко стверджує, що об’єктивна сторона 
злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, дістає вияв у вчиненні одного з 
чотирьох альтернативно названих у них діянь щодо незаконно виготовлених 
алкогольних напоїв, тютюнових виробів чи інших підакцизних товарів: їх 
1) придбання або 2) зберігання чи 3) транспортування з метою збуту, а також
їх 4) збут ( з моменту закінчення будь-якої із зазначених дій злочин вважаєть-
ся закінченим) [21, с. 419]. Автори Науково-практичного коментаря за ред. 
М.О. Потебенька, В.Г. Гончаренка  наполягають на тому, що об’єктивна сторона 
злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, являє собою: незаконне при-
дбання з метою збуту; зберігання з цією ж метою; збут чи транспортування з 
метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів 
або інших підакцизних товарів [22, с. 280]; В.М. Слєпец  впевнений, що 
об’єктивна сторона цього злочину полягає в незаконному придбанні, зберіган-
ні, транспортуванні або виготовленні з метою збуту, а також у збуті підакциз-
них товарів [23, с. 392]; О.П. Мамотенко  заявляє, що при з’ясуванні об’єктивної 
сторони злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, виявляється, що зако-
нодавцем застосовано не досить удалий прийом закріплення відповідної кри-
мінально-правої норми в тексті закону: назва статті містить перелік способів 
учинення злочинного діяння, який повторюється і в тексті статті, замість того, 
щоб у назві закріпити діяння, а в самій статті визначити способи його вчинен-
ня [24, с. 149–150]; М.М. Мінаєв, характеризуючи об’єктивну сторона злочину, 
передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, зазначає, що вона утворює незаконно 
вчинені: 1) придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів; 2) збері-
гання незаконно виготовлених підакцизних товарів; 3) транспортування неза-
конно виготовлених підакцизних товарів; 4) збут незаконно виготовлених 
підакцизних товарів [27, с. 83]; С.М. Сулейманов, характеризуючи об’єктивну 
сторону ст. 171-1 ККРФ, називає вичерпний перелік стадій обігу, виражених у 
чотирьох ознаках альтернативних діянь: виготовлення, придбання, зберігання, 
перевезення, збут [25, с. 117].

Аналіз існуючих точок зору на поняття об’єктивної сторони злочину, 
передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, свідчить, що такі дослідники, як 
В.М. Киричко, О.І. Перепелиця, В.Я. Тацій, О.О. Дудоров, В.М. Слепцов, 
М.М. Мінаєв, а також автори Науково-практичного коментаря за ред. 
М.О. Потебенька, В.Г. Гончаренка дають визначення зовнішнього прояву цього 
злочину ( за ч.1 цієї статті ) загальними фразами, переписуючи диспозицію ч.1 
ст. 204 КК України, а не з використанням складових (ознак) його об’єктивної 
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сторони. Такий підхід не додає позитиву для правозастосовних органів. 
Спробу визначити ознаки об’єктивної сторони злочину, передбаченого ч.1 
ст. 204 КК України, зробили П.П. Андрушко, О.П. Мамотенко, С.М. Сулейманов, 
проте й вони допустилися певних неточностей, а також помилок. Так, 
П.П. Андрушко у своєму визначенні об’єктивної сторони злочину, передбаче-
ного ч.1 ст. 204 КК України, зазначає, що «така дістає вияв у вчиненні одного 
із чотирьох альтернативно названих у них діянь…» [21, с. 419]. Проте загально-
прийнятим у теорії кримінального права є те, що поняття «діяння» складає як 
дію, так і бездіяльність, хоча в подальшому дослідник, визначаючи момент 
закінчення цього злочину, пов’язує  із вчиненням будь-якої із зазначених дій. 
Таку ж помилку допускає й С.М. Сулейманов [25, с. 117]. Натомість 
О.П. Мамотенко перераховані дії в диспозиції ч.1 ст.204 КК України називає 
способами вчинення цього злочину [24, с. 149–150] (не враховуючи те, що спо-
сіб вчинення злочину – це прийоми і методи, які застосовує винна особа при 
вчиненні того чи іншого злочину). Отже, і ці автори відійшли від правильного 
й повного формулювання поняття об’єктивної сторони злочину, передбачено-
го ч.1 ст. 204 КК України, та детального з’ясування ознак зовнішнього прояву 
цього злочину.

Продовжуючи наше дослідження, звернемося до дискусійних проблем, 
які певною мірою відносяться до об’єктивної сторони злочину, передбаченого 
ч.1 ст. 204 КК України. Насамперед до таких слід віднести: 1) співрозмірність 
назви ст. 204 КК України і диспозиції ч.1 цієї статті, а також значну їх усклад-
неність через недостатньо чіткий опис ознак у законі; 2) дискусійність пробле-
ми, що стосується того, по-перше, які саме дії визнані законодавцем альтерна-
тивними ознаками об’єктивної сторони; по-друге – розуміння законодавчої 
термінології (ч.1 ст. 204 КК України); по-третє – розуміння обов’язкових ознак 
об’єктивної сторони злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Розглянемо зазначені дискусійні питання. Так, П.П. Андрушко ствер-
джує, що у ч.1 ст. 204 КК України мова йде про незаконне придбання та інші 
незаконні дії, предметом злочину яких є лише незаконно виготовлені підак-
цизні товари (він характеризує діяння, що становлять об’єктивну сторону зло-
чину, передбаченого цією частиною статті саме як незаконне придбання неза-
конно виготовлених підакцизних товарів тощо) [21, с. 488]; Л.Б. Ільковець 
називає предметом цього злочину незаконно виготовлені підакцизні товари 
[22, с. 280]; О.О. Дудоров упевнений, що ч.1 ст. 204 КК України передбачає 
відповідальність за будь-яке придбання, зберігання, збут чи транспортування 
незаконно виготовлених підакцизних товарів [20, с. 294]; Н.О. Гуторова  впев-
нена, що придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів – це будь-
яка форма оплатної чи безоплатної передачі винному у володіння, користуван-
ня або розпорядження (купівля, обмін, дарування, передача у борг, для реалі-
зації, в якості оплати боргу та ін.) [26, с. 51]; М.М. Мінаєв стверджує, що слово 
«незаконно» безпосередньо відноситься у даному випадку лише до слова 
«придбання», а до інших слів, якими позначені окремі діяння, слово «незакон-
не» відноситься опосередковано, зважаючи лише на назву статті та загальний 
контекст диспозиції ( якщо розглядати останню як складне речення, де слова 
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«зберігання», «збут» і «транспортування» відіграють роль однорідних підметів 
у реченні, тлумачення його з позиції граматики та синтаксису української 
мови не дає підстав однозначно вважати, що прикметник «незаконне» одна-
ково відноситься до всіх цих слів» [17, с. 82; 27, с. 57].

Аналіз перерахованих вище точок зору, зокрема, П.П. Андрушка, 
Л.Б. Ільковець, О.О. Дудорова, Н.О. Гуторової, М.М. Мінаєва, не містить 
суперечностей. Адже кожен з цих фахівців не заперечує, а підтверджує, що дії, 
передбачені в ч.1 ст. 204 КК України, стосуються незаконно виготовлених під-
акцизних товарів. У даному випадку більш важлива інша проблема, оскільки 
законодавець у назві статті термін «незаконне» відносить лише до такої дії, як 
виготовлення, а до інших дій відносить підакцизні товари, однак незаконно 
виготовлені товари не стають підакцизними товарами (вони не можуть бути 
легалізованими, адже виготовлені незаконно), а є лише аналогами підакциз-
них товарів. Це свідчить про невідповідність назви злочину і диспозиції статті. 
Проте не можна погодитися з наполяганням М.М. Мінаєва, що в ч.1 ст. 204 КК 
України слово «незаконне» безпосередньо відноситься тут лише до слова 
«придбання», а до інших слів, якими позначені окремі діяння ( а на наше пере-
конання, якими позначені окремі дії), слово «незаконне» відноситься опосе-
редковано, зважаючи лише на назву статті та загальний контекст диспозиції 
[17, с. 82]. Це судження суперечить описанню диспозиції ч.1 ст. 204 КК 
України. Крім того, коли існує колізія між назвою статті і її диспозицією, 
особа, яка застосовує закон, має керуватися диспозицією статті і її правовими 
приписами. Однак важливо, на наш погляд, погодитися з думкою М.М. Мінаєва, 
що законодавець зайняв формальний підхід до визначення ознак цього зло-
чину, але такого підходу явно недостатньо, оскільки має ще бути усвідомлення 
особою фактичного характеру свого діяння [17, с. 83]. На такий підхід пере-
конливо вказувала Н.М. Ярмаш: «…для визнання поведінки особи діянням у 
плані об’єктивної сторони достатньо засвідчити, що в її свідомості отримав 
відображення фактичний сенс того, що вчиняється» [28, с. 36].

Перед тим, як проаналізувати зовнішні ознаки прояву злочину, перед-
баченого ч.1 ст. 204 КК України, необхідно звернутися до розуміння терміно-
логії, яка використана законодавцем у диспозиції цієї частини статті, що спри-
ятиме сприяти розумінню суті об’єктивної сторони цього злочину. У цьому 
сенсі «батько» кібернетики Н. Вінер писав, що «теорія і практика права спри-
чиняють дві групи проблем: групу проблем, яка стосується загального призна-
чення права, розуміння справедливості в праві, і групу проблем, що стосують-
ся технічних прийомів, при допомозі яких ці поняття стануть ефективними» 
[29, с. 29]. Ці положення безпосередньо стосуються принципу визначеності та 
єдності термінології у злочині незаконне придбання, зберігання, збут або тран-
спортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, 
передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, та можливості здійснення ефективної 
кримінально-правової охорони відповідних суспільних відносин лише за 
допомогою належно визначених у законі термінів (які можуть сприяти розу-
мінню ознак об’єктивної сторони цього злочину). Насамперед звернемося до 
такого терміна , як «незаконне», що використовується в законі [29]. Цей термін 
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означає « …-а, -е. Який забороняється законом, порушує закон. // Який супер-
ечить законові, йде врозріз із ним …» [30, с. 760]. Натомість, в існуючих публі-
каціях незаконність зазначених у ч.1 ст. 204 КК України дій вирішальним 
чином обумовлена незаконністю самого виготовлення підакцизних товарів, 
яке не включене до об’єктивної сторони цього злочину [18, с. 204]. Це, як пра-
вильно, на наш погляд, стверджують В.Я. Тацій, В.М. Киричко, О.І. Перепелиця, 
означає, що можливі дві різні ситуації: 1) особа може сама умисно незаконно 
виготовити підакцизний товар, а потім його зберігати, транспортувати чи збу-
вати; 2) якщо особа сама не виготовляла, а лише придбала, зберігала, транспор-
тувала чи здобувала предмети злочину, усвідомлюючи незаконність їх виго-
товлення, то цього достатньо для визнання таких дій незаконними [18, с. 271]. 
Слід також погодитися з думкою, висловленою  в публікаціях, що всі зазна-
чені у ч.1 ст. 204 КК України дії вчиняються з підакцизними товарами, які були 
виготовлені незаконно, але їх потрібно відрізняти від незаконних дій, вчиню-
ваних із законно виготовленими підакцизними товарами (не підпадають і не 
можуть кваліфікуватися за ст. 204 КК України дії, які проявляються у пору-
шенні встановленого законом порядку придбання, зберігання, транспортуван-
ня та збуту законно виготовлених підакцизних товарів, зокрема, це може бути, 
коли особа зберігає законно виготовлені підакцизні товари у неналежних міс-
цях, або їх реалізації у заборонених місцях чи особам, яким ця реалізація забо-
ронена тощо) [18, с. 271–272].

Наступним терміном, який використовує законодавець, є «придбання», 
що означає «-я, с.1 Дія за знач. придбати, придбавати. 2. Те, що хто-небудь при-
дбав (у 1 знач.); майно, власність…» [30, с. 1114]. У той же час у законі є термін 
«збут», який означає «-у, ч., ек. Продаж готової продукції або сировини. 
Знаходити збут – знаходити попит, купуватися (про товар та ін.)…» [30, с. 443]. 
Натомість  термін «збувати» означає «…1. Перехідне. Продавати що-небудь…» 
[30, с. 443]. Економічна енциклопедія під збутом визначає «…комплекс після-
виробничних операцій, які здійснюють юридичні та фізичні особи з моменту 
виготовлення продукції до її продажу покупцеві. Складова частина збуту – 
продаж товару формою безпосереднього  й опосередкованого збуту – реаліза-
ції товару …» [31, с. 593–594]. Термін «зберігання» тлумачиться як «-я, с. Дія 
за знач. зберігати…» [30, с. 440]. Натомість, слово «зберігати» означає «…1. 
Оберігати, тримати цілим, не давати пропасти, зникнути… 2. Тримати що-
небудь у певних умовах…» [30, с. 440]. Термін «транспортування» має пояс-
нення: «…Дія за знач. транспортувати. 2. Виробничий процес, який включає 
накопичення, вантаження, вивантаження, перевезення, а також зберігання 
вантажів на транспортних складах…» [30, с. 1469]. У той же час «транспорту-
вати» означає «…Перевозити кого-, що-небудь з одного місця в інше, доставля-
ти, переміщати вантажі тощо з місця на місце або на місце призначення.» [30, 
с. 1469]. 

Визначеність термінології, яка використовується в диспозиції ч.1 ст. 204 
КК України, надає можливість перейти безпосередньо до аналізу  таких ознак 
об’єктивної сторони цього злочину, як дії. Проте перед цим зупинимося на 
загальних питаннях форм (видів) суспільно небезпечної поведінки, якими є 
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дія і бездіяльність та з’ясуємо, в чому полягає  різниця між ними. Зрозуміло, 
що дія – це активна, вольова протиправна поведінка людини, а бездіяльність – 
це пасивна, вольова протиправна поведінка людини. Однак для такої поведін-
ки цього недостатньо. Звичайно, що дія як активна поведінка завжди представ-
ляє собою певні тілорухи. Разом з тим, не всі тілорухи визнаються пошукова-
ними діями: по-перше, оскільки мова йде про ознаки об’єктивної сторони 
злочину, дія – ті тілорухи, які відбуваються в ситуації, коли особа повинна 
поводити себе пасивно; по-друге, оскільки  йдеться про форму суспільно 
небезпечної поведінки, дія – ті тілорухи, які спрямовані на завдання суспіль-
ним відносинам істотної шкоди. Стосовно бездіяльності, то, по-перше, оскіль-
ки мова йде про форму суспільно небезпечної поведінки, бездіяльність – це те, 
що проявляється в утриманні від необхідних для запобігання шкоді тілорухів; 
по-друге, оскільки мова йде про ознаку об’єктивної сторони злочину, бездіяль-
ність – відсутність тих тілорухів, які відбуваються в ситуації, коли особа пови-
нна поводити себе активно.

Як уже зазначалося вище, в диспозиції статті визначені чотири альтер-
нативні дії (які становлять обов’язкову ознаку об’єктивної сторони) злочину, 
передбаченого ч.1 ст. 204 КК України. Розглянемо першу з них –незаконне 
придбання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів. В існу-
ючих публікаціях цю першу дію розуміють по-різному: В.Я. Тацій, 
В.М. Киричко, О.І. Перепелиця  стверджують, що вона проявляється  в одер-
жанні незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або 
інших підакцизних товарів будь-яким способом (купівля, одержання в обмін 
на інші товари, у рахунок сплати боргу тощо) [9, с. 271]; О.О. Дудоров  впевне-
ний , що придбання підакцизних товарів означає, що особа у будь-якій спосіб 
(купівля, обмін, прийняття в рахунок сплати боргу або оплати за надання 
послуг чи виконану роботу тощо) дістає фактичну можливість володіти, 
користуватись і розпоряджатись відповідними предметами [32, с. 594]; 
П.П. Андрушко  заявляє, що незаконне придбання незаконно виготовлених 
підакцизних товарів – це набуття будь-яким способом права власності на них 
(купівля, отримання як дарунку чи компенсації боргу тощо) з порушенням 
вимог законодавства, що регулює порядок здійснення господарської діяльнос-
ті з реалізації алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших підакцизних 
товарів, тобто вчинення таких дій особою, яка не має ліцензії на оптову чи роз-
дрібну торгівлю підакцизними товарами, не для особистого некомерційного 
використання, а з метою збуту таких товарів [21, с. 420]; Л.Б. Ільковець  зазна-
чає, що під незаконним придбанням підакцизних товарів слід розуміти заволо-
діння будь-яким способом цими товарами в порушення встановленого закона-
ми України та іншими нормативними документами порядку купівлі-продажу 
цих товарів (воно може виражатися у купівлі підакцизних товарів «з рук», у 
купівлі або прийнятті в дар завідомо для особи, яка придбає підакцизні товари, 
фальсифікованих товарів, при цьому для кваліфікації за ч.1 ст. 204 КК України 
таких дій необхідна наявність мети збуту) [22, с. 2280]; М.М. Мінаєв наполягає 
на тому, що потрібно вирішувати питання про незаконність придбання неза-
конно виготовлених підакцизних товарів на основі вивчення регулятивного 
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законодавства і такий підхід, на наш погляд, є переконливим [17, с. 91–92]. 
Протеслід зазначити, що регулятивне законодавство на сьогодні отримало 
істотні зміни, які мають бути враховані в цьому дослідженні.

Аналіз існуючих точок зору на таку форму прояву цього злочину, а саме: 
дію (незаконне придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів), 
свідчить, що  автори лише доповнюють у цьому питанні один одного. Проте 
нам більше імпонує своєю предметністю підхід до з’ясування зазначених дій у 
першій формі прояву цього злочину, запропонований М.М. Мінаєвим, яким 
ми і скористаємося.

Відповідно до ЗУ №481/95  «Про державне регулювання виробництва і 
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютю-
нових виробів» (в редакції цього Закону від 28.12.2014),  придбання цих під-
акцизних товарів з метою збуту може здійснюватися у формі імпорту чи опто-
вої торгівлі за наявності ліцензії лише державними підприємствами (організа-
ціями), спеціально уповноваженими на це КМУ, крім оптової торгівлі спиртом 
етиловим на медичні та ветеринарні цілі, яка може здійснюватись за наявності 
ліцензії закладами охорони здоров’я та суб’єктами господарювання або органі-
заціями зооветеринарного постачання незалежно від форм власності (ст. 14) 
[33]. Імпорт (імпорт товарів) – це купівля (у тому числі з оплатою в негрошо-
вій формі) українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в іно-
земних суб’єктів господарської діяльності товарів із ввезенням або без ввезен-
ня цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначе-
них для власного споживання установами та організаціями України, розташо-
ваними за її межами (ст. 1 Розділу 1 Закону України «Про зовнішньоекономіч-
ну діяльність» від 16.04.1995 № 959-ХІІІ (в редакції від 24 грудня 2015 року 
№ 905-ІІІ) [34]. Поняття «оптова торгівля» товарами, що названі вище, у 
Законі визначається як діяльність по придбанню і відповідному перетворенню 
товарів для наступної їх реалізації суб’єктам господарювання роздрібної тор-
гівлі, іншим суб’єктам господарювання (абз.11 ст.1 Закону) [33].

Враховуючи те, що ЗУ № 481/95 (редакції Закону від 28.12.2014) визна-
чає основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, екс-
порту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі зазначеними в ньому підакцизни-
ми товарами, а також значно обмеженим виробництвом, обігом з боку держави 
цими товарами, то визначитися стосовно незаконності придбання цих товарів 
не складає труднощів. Крім того, цей же Закон визначає таке поняття, як 
«незаконний обіг підакцизних товарів», – це обіг, який відбувається з пору-
шенням вимог законодавства, що регулює ці питання [33].

Отже, будь-яка діяльність з придбання спиртів є незаконною в таких 
випадках: 1) якщо вона здійснюється особами, незареєстрованими як суб’єкти 
підприємницької діяльності, оскільки така діяльність має здійснюватися дер-
жавними підприємствами, організаціями; 2) придбання спирту, етилового і 
плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилово-
го ректифікованого плодового, здійснене у вигляді імпорту чи оптової торгівлі 
ними підприємством недержавної форми власності, оскільки така діяльність 
має здійснюватися державними підприємствами, організаціями або державни-
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ми підприємством (організацією) без ліцензії та (або) отримання повноважень 
на це зі сторони КМУ у порядку, затвердженому постановою КМУ 29 листо-
пада 2000 року № 1753 (із змінами, внесеними згідно з постановами КМ № 230 
від 02.03.2010 та № 850 від 10.08.2011) [33; 34]; 3) придбання спирту етилово-
го, здійснене у вигляді імпорту чи оптової торгівлі особою, яка не належить до 
закладів охорони здоров’я або підприємств зооветеринарного постачання, 
внесених КМУ у встановленому порядку до відповідного реєстру зазначених 
закладів охорони здоров’я та суб’єктів господарювання зооветеринарного 
постачання [33; 35]; 4) придбання у формі імпорту спирту коньячного особою, 
за відсутності відповідних ліцензій суб’єктами господарювання, які не внесені 
КМУ до реєстру спеціалізованих коньячних підприємств, забезпечених дубо-
вою тарою або нержавіючими чи емальованими ємкостями з дубовою клепкою 
для витримки спирту коньячного і плодового, кваліфікованими фахівцями та 
власними виробничими потужностями з виробництва спирту коньячного і 
плодового (абз. 4  ст. 14 Закону) [33]; 5) придбання спирту-сирцю виноградно-
го і спирту-сирцю плодового суб’єктами господарювання, що не мають відпо-
відних ліцензій на виробництво спирту етилового ректифікованого виноград-
ною або спирту етилового ректифікованого плодовою (абз. 5 ст. 14 Закону) 
[33]; 6) придбання спирту етилового, плодового, коньячного, спиртів етилово-
го ректифікованого виноградного та етилового ректифікованого плодового 
через мережу (абз. 12 ст. 14 Закону) [33]; 7) придбання спирту етилового без 
подання передбачених Порядком визначення виробників і покупців спирту та 
здійснення контролю за його обігом від 29.08.2002  № 1266 (зі змінами і допо-
вненнями 18 червня 2014 року № 194) документів (копії ліцензії, довідки до 
Державної регіональної служби за своїм місцезнаходженням суб’єкта господа-
рювання про обсяги і мету використання, наряду на відпуск спирту етилового, 
довіреність покупця, платіжного документа про внесення плати за спирти, 
платіжний документ про сплату акцизного податку або взятий на облік в 
Державну фіскальну службу податковий вексель на суму податку тощо) [36]; 
8) придбання спирту етилового для переробки, а фактично передачу його на
інші підакцизні товари без наміру його легального використання та сплати 
акцизного податку (наприклад, ухилення від подання набувачем придбаного 
спирту етилового до фіскального органу за місцем своєї реєстрації податково-
го векселя, що підтверджує його зобов’язання сплатити своєчасно суму акциз-
ного податку) [36]. Обов’язковість видачі податкового векселя у таких випад-
ках передбачена у Порядку проведення розрахунку суми зменшення акцизно-
го податку. Вексель видається суб’єктами господарювання у разі отримання 
спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на іншу 
підакцизну продукцію (вексель затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України № 1260 від 27 грудня 2010 року) [37]. Сам факт збуту незаконно виго-
товленого спирту етилового, який був придбаний для переробки в іншу під-
акцизну продукцію, утворює сукупність злочинів, передбачених ч.1 ст. 204 КК 
України та відповідною частиною ст. 212 КК України (залежно від розміру 
грошових коштів).
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Незаконне придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв і 
тютюнових виробів може мати місце в таких випадках: 1) без наявності ліцен-
зії на право оптової торгівлі, імпорту алкогольних напоїв, отриманої в порядку, 
визначеному чинним законодавством [33; 38]; 2) при наявності недійсної 
ліцензії (це може бути у випадку невнесення щокварталу платежу за її видачу, 
така ліцензія визнається недійсною з моменту одержання суб’єктом господа-
рювання письмового розпорядження про її анулювання) [33; 38]; 3) без реєст-
рації ліцензії в органі виконавчої влади уповноваженим Кабінетом Міністрів 
України; 4) незаконне придбання незаконно виготовленого пива солодового з 
метою його збуту [33].

При вирішенні питання незаконності придбання незаконно виготовле-
них підакцизних транспортних засобів потрібно: 1) з’ясувати чи такі товарі 
були придбані з метою збуту; 2) керуватися загальними нормами про порядок 
здійснення господарської діяльності; 3) керуватися спеціальним законодав-
ством, що регулює порядок відчуження та придбання цього майна. Стосовно 
загальних норм про торговельну діяльність у сфері оптової та роздрібної тор-
гівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають іденти-
фікаційні номери, слід акцентувати увагу на тому, що вони регулюються 
Господарським і Цивільним кодексами України [39; 40], Законами України 
«Про захист прав споживачів» [41], «Про дорожній рух» [42], «Про захист 
прав покупців сільськогосподарських машин» [43], «Про систему інженерно-
технічного забезпечення агропромислового комплексу України [44], 
«Податковий кодекс України» [45] та іншими актами. Натомість спеціальне 
законодавство – це Порядок здійснення оптової та роздрібної торгівлі тран-
спортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні 
номери [46]. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб’єктів господарюван-
ня незалежно від форм власності, які здійснюють передачу для реалізації тран-
спортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, 
оптову та роздрібну торгівлю ними і оформлення необхідних документів (п.2 
Порядку) [46]. Крім того, деякі норми цього Порядку стосуються безпосеред-
ньо осіб, які купують чи іншим чином придбали транспортні засоби (п.6 
Порядку) [46]. Зокрема, забороняється придбання транспортних засобів та їх 
складових частин, що мають ідентифікаційні номери, із знищеними або під-
робленими номерами агрегатів, з дефектами, що загрожують безпеці дорож-
нього руху, або тих, що не пройшли перепродажної підготовки тощо [46]. 
Порушення цих та інших вимог при придбанні транспортних засобів з метою 
збуту підпадає під ознаки об’єктивної сторони злочину, передбаченого ч.1 
ст. 204 КК України.

Слід погодитися з думкою, яка є в існуючих публікаціях, що подібно до 
діяльності з метою придбання з метою збуту пива солодового та підакцизних 
транспортних засобів, діяльність з придбання підакцизних нафтопродуктів не 
потребує наявності ліцензій чи інших спеціальних дозволів, а оптова торгівля 
дистилятами регулюється загальними нормами про здійснення господарської 
діяльності [17, с. 96]. Роздрібна торгівля нафтопродуктами регулюється 
Правилами, затвердженими постановою КМУ від 20 грудня 1997 року № 1442    



КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА НАУКА № 4(58)/2016

45

(в редакції постанови КМУ від 19 листопада 2014 року № 636 «Про внесення 
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 року 
№ 1442») [47]. Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання на 
території України, які зареєстровані в установленому порядку і не містять кон-
кретних обмежень у придбанні зазначених товарів (абз. 2 п. 1) [47]. Дія цих 
Правил не поширюється на роздрібну торгівлю скрапленим вуглеводневим 
газом для побутових потреб, що здійснюється відповідно до Правил роздрібної 
торгівлі та надання послуг з постачання скрапленого вуглеводневого газу для 
побутових потреб населення та інших споживачів, затверджених Постановою 
КМУ від 20 листопада 2003 року № 1790 [47]. Отже, висновок про незакон-
ність придбання того чи іншого підакцизного дистиляту слід робити лише 
через поглиблений аналіз цих Правил. Зокрема, згідно з абз. 9 п. 3, пп. 27, 29, 
32 Правил визначено незаконність придбання нафтопродуктів: 1) це продаж (а 
отже, і придбання) бензину, дизельного палива та скрапленого вуглеводневого 
газу безпосередньо з автоцистерн, а також приватними особами у каністрах та 
іншій тарі; 2) це придбання нафтопродуктів, у випадку їх приймання, коли 
вони доставлені автомобільним транспортом від постачальників, яке здійсню-
ється працівниками АЗС без супровідних документів (товаро-транспортної 
накладної), за відсутності паспорта якості та декларації про відповідність, 
реєстраційного номера сертифіката відповідності, свідоцтва про визнання від-
повідності у супровідних документах на нафтопродукти, виданих у порядку, 
встановленому законодавством); 3) придбання нафтопродуктів, які прийняті 
на АЗС у разі відсутності на автоцистернах пломб вантажовідправника, їх 
походження (у разі пломбування автоцистерни) або невідповідності їх відбит-
ку печатки на товаро-транспортній накладній; відсутності свідоцтва про пере-
вірку цистерни; 4) це відсутність супровідного документа із зазначенням реє-
страційного номера сертифіката відповідності чи свідоцтва про відповідність 
(нафтопродуктів, що підлягають обов’язковій сертифікації) у разі продажу, а 
отже, і при придбанні нафтопродуктів [47].

Оскільки Законом України «Про заборону ввезення і реалізації на тери-
торії України етилового бензину та свинцевих добавок до бензину» від 15 лис-
топада 2001 року № 2786-ІІІ (в редакції цього Закону із змінами, внесеними 
згідно із Законом № 230-VІІ від 14.05.2013) з 1 січня 2003 року на території 
України заборонено діяльність з ввезення та реалізації бензину з низьким 
октановим числом, придбання з метою збуту такого завідомо незаконно виго-
товленого бензину повинно тягти кримінальну відповідальність за ч.1 ст.204 
КК України [48].

Слід погодитися з твердженнями, які існують в юридичній літературі 
стосовно незаконності придбання підакцизних високооктанових кисневміс-
них добавок до бензинів, що таке придбання може проявлятися в тому, що: 
1) така продукція не має чітко вираженої сфери застосування; 2) вона призна-
чена для використання у виготовленні високоякісних екологічно чистих бен-
зинів моторних сумішевих (наприклад, А-76 Ек, А-80 Ек, А- ЕК, А1-93 Ек, 
А-95 Ек, А-98Ек); 3) придбати ці добавки можуть лише суб’єкти господарю-
вання, уповноважені державою на виробництво таких бензинів [17, с. 96-97]. 
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Все це свідчить, що придбання зазначених високооктанових кисневмісних 
добавок особою, яка не включена Кабінетом Міністрів України до відповідних 
нафтопереробних підприємств, є незаконною, а тому придбання такої продук-
ції такими підприємствами з метою подальшого збуту має тягнути за собою 
кримінальну відповідальність за ч.1 ст. 204 КК України [17, с. 97]. Зазначена 
форма прояву цього злочину відбувається активними діями.

Незаконне зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів з 
метою збуту. В існуючих публікаціях стосовно цієї форми прояву злочину 
висловлені такі думки: В.Я. Тацій, В. М. Киричко, О.І. Перепелиця під неза-
конним зберіганням підакцизних товарів розуміють утримання винними пред-
мета злочину у своєму володінні: при собі, у помешканні, чи інших визначених 
ним місцях [19, с. 271]; О.О. Дудоров під зберіганням вважає будь-які умисні 
дії, пов’язані з перебуванням підакцизних товарів, у володінні винного (при 
собі у будь-якому приміщенні, транспортному засобі, спеціальному сховищі 
тощо) [49, с. 594]; П. П. Андрушко під незаконним зберіганням незаконно 
виготовлених підакцизних товарів розуміє вчинення будь-яких дій, пов’язаних 
із фактичними володінням такими товарами незалежно від місця їх фактично-
го знаходження: поміщення їх у будь-якому приміщенні, будівлі, сховищі чи 
будь-якому іншому місці, вибраному особою чи  відомому їй за умови, що вони 
вчиняють з метою подальшого збуту підакцизних товарів, що незаконно збері-
гаються особою, яка не має ліцензії на оптову чи роздрібну торгівлю ними [21, 
с. 420]; Л.Б. Ільковець  наполягає на тому, що під незаконним зберіганням під-
акцизних товарів слід вважати перебування їх у фактичному володінні особи 
(це може бути як спеціальна схованка, так і подвір’я, кімната у будинку) з 
метою їх збуту [22, с. 280]; О.П. Мамотенко під зберіганням розуміє забезпе-
чення в будь-якій формі недоторканності аналогів підакцизних товарів [24, 
с. 150]; М.М. Мінаєв, характеризуючи цю форму прояву злочину, не пропонує 
її визначення як дії [17, с. 97–99].

Аналіз існуючих точок зору стосовно незаконного зберігання незаконно 
виготовлених підакцизних товарів з метою їх збуту надає можливість виокре-
мити позитивне, що може бути використане для визначення цієї форми прояву 
цього злочину: 1) це перебування підакцизних товарів у фактичному володінні 
особи; 2) це утримання винним предмета злочину у своєму володінні; 3) це 
тримання при собі, у будь-якому приміщенні, у транспортному засобі, у будів-
лі, у сховищі, на подвір’ї, у помешканні, у будь-якому іншому місці; 4) це збе-
рігання таких товарів у своїх знайомих.

Слід звернути увагу на те, що дати повне визначення цієї форми прояву 
злочину буде можливим лише при аналізі регулятивних нормативно-правових 
актів, що стосуються цієї сфери. У цьому сенсі потрібно звернути увагу на 
загальні положення, які не впливають на цю форму прояву злочину, а отже, і 
на кваліфікацію цих дій. Важливими для нас є такі положення: 1) кількісні і 
якісні ознаки зберігання (місце, час, кількість, спосіб, засоби тощо) не вплива-
ють на кваліфікацію злочину у цій формі; 2) не має значення для кваліфікації 
і те, кому належать підакцизні товари, що зберігаються (особі, яка власне здій-
снює зберігання, чи іншій особі); 3) відповідальність за зберігання незаконно 
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виготовлених підакцизних товарів може мати місце лише при усвідомленні 
винним того факту, що вони є незаконно виготовленими; 4) незаконне збері-
гання законно виготовлених товарів не підлягає під кваліфікацію дій за ч.1 
ст. 204 КК України [17, с. 97–98]. 

При з’ясуванні питання кваліфікації зберігання незаконно виготовлено-
го спирту (немає значення його різновид) потрібно враховувати як приписи 
Закону України № 481/95 (в редакції Закону від 28.12.2014 ), так і правові 
приписи Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання, 
затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 
28.05.2002  № 251 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної подат-
кової адміністрації від 13.11.2002  і від 07.09.2009  №489) [50]. У цьому контек-
сті слід акцентувати увагу на тому, що виробники спиртів та алкогольних 
напоїв і особи, які їх реалізують, отримують ліцензії на свою діяльність лише 
за наявності місць зберігання підакцизних товарів, внесених до Єдиного 
Державного реєстру місць зберігання (п. 13 Порядку та ст. 2 Закону України 
від 19.12.1995 № 481/95-ВР) [59; 33]. Тому, виходячи від протилежного, можна 
стверджувати, що зберігання незаконно виготовленого спирту є незаконним 
зберіганням такого підакцизного товару підлягає кваліфікації за ч. 1 ст. 204 КК 
України за означеною дією. Проте слід погодитися з думкою М.М. Мінаєва, що 
й у випадку, коли незаконно виготовлений спирт зберігається у місці внесено-
му до Єдиного реєстру, а також, навпаки, коли такий спирт виготовлений 
легально і зберігається поза цими місцями, то таке зберігання тягне кримі-
нальну відповідальність за ч. 1 ст. 204 КК України лише за умови завідомо 
незаконного характеру виготовлення спирту, що зберігається [17, с. 98]. Ці 
умови відносяться до алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оскільки 
Єдиний реєстр включає відомості також про місце зберігання алкогольних 
напоїв і тютюнових виробів (п. 21 Порядку) [50].

Важливо звернути увагу на те, що спирт, алкогольні напої, тютюнові 
вироби як окремі категорії повинні зберігатися і обліковуватися роздільно 
(п. 3.2 Порядку) [50]. Тому зберігання одних підакцизних товарів у місцях, що 
призначені для зберігання інших, утворює злочин, передбачений ч. 1 ст. 204 
КК України [17, с. 99]. Слушним є твердження М.М. Мінаєва стосовно того, 
що ч. 1 ст. 204 КК не охоплюється зберігання завідомо незаконно виготовле-
них підакцизних товарів уповноваженими органами державної влади (органа-
ми ДФС, митними органами тощо), які вилучили ці товари з незаконного 
обігу під час та в порядку виконання своїх повноважень, до реалізації або 
знищення таких товарів [17, с. 99]. Крім того, незаконним зберіганням неза-
конно виготовлених підакцизних товарів, які ввезені на територію України, 
поза митним контролем, у тому числі і на митному ліцензійному складі вважа-
ються злочином [17, с. 99]. Проте у всіх цих випадках таке і зазначені вище 
випадки підлягають кваліфікації за цією ознакою, коли вони зберігалися з 
метою збуту, про що не вказують автори існуючих публікацій.

Незаконне транспортування незаконно виготовлених підакцизних това-
рів. В існуючих публікаціях з означеної форми прояву цього злочину є такі 
судження: 1) Л.Б. Ільковец  стверджує, що під транспортуванням слід розумі-
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ти переміщення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових 
виробів або інших підакцизних товарів з використанням будь-якого виду тран-
спорту з одного місця в інше, якщо воно здійснювалося з метою збуту і коли 
особа усвідомлювала, що транспортує саме незаконно виготовлені підакцизні 
товари [22, с. 280]; 2) П.П. Андрушко вважає, що незаконне транспортування 
товарів – це їх переміщення з одного місця в інше з використанням будь-якого 
виду транспорту (автомобільного, морського, річкового, повітряного, трубо-
провідного, гужового) з метою подальшого збуту, вчинене особою, яка не має 
ліцензії на здійснення господарської діяльності з реалізації таких підакцизних 
товарів [21, с. 420]; 3) О.О. Дудоров стверджує, що транспортування – це пере-
міщення підакцизних товарів транспортом (наземним, водним, повітряним) з 
одного місця в інше в межах України (поняттям транспортування охоплюєть-
ся також пересилання, тобто переміщення відповідних предметів у просторі 
шляхом відправлення їх поштою, багажем, посильним або іншим способом) 
[49, с. 594]; 4) В.Я. Тацій, В.М. Киричко, О.І. Перепелиця упевнені, що тран-
спортування – це переміщення зазначених предметів будь-яким видом тран-
спорту [19, с. 271]; 5) О.П. Мамотенко заявляє, що транспортування – це пере-
міщення аналогів підакцизних товарів у просторі з використанням будь-якого 
виду транспорту, виключаючи трубопровідний [24, с. 150].

Аналіз існуючих точок зору на законодавчий термін «незаконне тран-
спортування» надає можливість використати те позитивне, що в подальшому 
допоможе нам визначитися з такою дією, як транспортування незаконно виго-
товлених підакцизних товарів з метою їх збуту. До такого позитиву слід відне-
сти такі моменти: 1) що це переміщення незаконно виготовлених алкогольних 
напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів з використанням 
будь-якого виду транспорту з одного місця в інше, якщо воно здійснюється з 
метою збуту, коли особа усвідомлювала, що транспортує саме незаконно виго-
товлені підакцизні товари; 2) що це переміщення з одного місця в інше підак-
цизних товарів з використанням будь-якого виду транспорту, вчинене особою, 
яка не має ліцензії на здійснення господарської діяльності з реалізації таких 
товарів.

З метою більш поглибленого з’ясування цієї проблеми звернемося до 
роз’яснень її в існуючих публікаціях, які зможуть уточнити розуміння таких 
дій. Так, В.Я. Тацій, В.М. Киричко, О.І. Перепелиця, на наш погляд, перекон-
ливо аргументують, що незаконним транспортуванням підакцизних товарів, 
які можуть кваліфікуватися за ч. 1 ст. 204 КК слід вважати дії, які вчиняються 
з незаконно виготовленими такими товарами [19, с. 271]. Слід звернути увагу 
на те, що незаконне транспортування незаконно виготовлених підакцизних 
товарів буде також тільки тоді, коли при цьому була мета їх збуту [22, с. 280]. 
Крім того, важливо звернути увагу на те, що ч.1 ст. 204 КК не закріплює міні-
мальну вартість та/або кількість товарів, які транспортуються (у цьому випад-
ку слід звернутися до ч. 2 ст. 11 КК України) [49, с. 595]. Також слушною є 
позиція М.М. Мінаєва, що обмежувати незаконне транспортування підакциз-
них товарів лише межами України є недостатньо обґрунтованим, оскільки в 
разі транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів територі-
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єю України та з метою їх переміщення через державний чи митний кордон 
України з метою їх збуту слід кваліфікувати за сукупністю злочинів за ч.1 
ст. 204 та одночасно як готування чи замах на контрабанду [17, с. 100]. 

Для належного з’ясування цієї форми злочину потрібно звернутися до 
регулятивних нормативно-правових актів, які роз’яснюють об’єктивну сторо-
ну у зазначеній формі прояву цього злочину. Так, важливо зосередити увагу на 
тому, що транспортування незаконно виготовленого спирту будь-якого виду 
буде незаконним у розумінні ч.1 ст. 204 КК України, коли здійснюється без 
товарно-транспортних накладних (п. 10 Порядку визначення виробників і 
покупців спирту та здійснення контролю за його обігом, в редакції Постанови 
КМУ від 18 червня 2014 року № 194) [35]. Цей Порядок згідно з п.9 зазначає, 
що транспортування спирту здійснюється відповідно до вимог законодавства 
з питань перевезення небезпечних вантажів [36]. Транспортування спирту 
етилового, коньячного і плодового здійснюється за умови обов’язкового попе-
реднього інформування органів ДФС у супроводженні її представників та від-
повідно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів 
(порядок надання інформації про транспортування та контроль за таким тран-
спортуванням визначається ДФС за погодженням з Держмитслужбою МВС 
та Мінфінінфрастуктури) [36]. Отже, відносини щодо транспортування спир-
ту регулюються Законом України «Про перевезення небезпечних вантажів від 
6 квітня 2000 року № 1644-ІІІ (в редакції Закону від 23. 12.2015  № 901-VІІІ) 
[51]. Згідно з абз. 9 ст. 1 цього Закону перевезення небезпечних вантажів – це 
діяльність, пов’язана з переміщенням небезпечних вантажів від місця їх виго-
товлення чи зберігання до місця призначення з підготовкою вантажу, тари, 
транспортних засобів та екіпажу, прийманням вантажу, здійсненням вантаж-
них операцій і короткостроковим зберіганням вантажів на всіх етапах перемі-
щення [51]. Зважаючи на вищезазначене, незаконне транспортування незакон-
но виготовлених підакцизних товарів з порушенням правил перевезення 
спирту слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 204 КК України. Це також стосується 
транспортування автомобільним транспортом спирту і підакцизних нафтопро-
дуктів. 

Незаконним у розумінні ч.1 ст. 204 КК України є також транспортуван-
ня спирту в порядку надання послуг з перевезення незаконно виготовлених 
підакцизних товарів (небезпечних вантажів) залізничним, повітряним, річко-
вим або морським транспортом без наявності ліцензії на право здійснення 
такої діяльності, оскільки це підтверджується відповідно до Закону України 
«Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (в редакції Закону 
від 08.12. 2015  № 867-VІІІ, п. 24 ч.1 ст. 7 Закону) [52]. Натомість транспорту-
вання спирту трубопровідним транспортом не стосується цього Закону, тому 
що ліцензованим видом діяльності є транспортування магістральним трубо-
проводом лише нафти і нафтопродуктів, а також транспортування та розподіл 
природного газу, газу (метану) вугільних родовищ і постачання (пп. 26 та 27 
ч.1 ст. 7 цього Закону) [52]. Це також свідчить про те, що законне транспорту-
вання підакцизних нафтопродуктів, а також таке транспортування природного 
газу без наявності ліцензії слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 204 КК України.
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Незаконний збут незаконно виготовлених підакцизних товарів. Чинна 
ч.1 ст. 204 КК України свідчить, що передбачені у ній дії як альтернативні 
мають кримінально-правове значення лише при меті збуту підакцизних това-
рів, враховуючи, що така мета є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони 
цього злочину. Слід погодитися з думкою М.М. Мінаєва, що придбання, тран-
спортування, зберігання могло б бути готуванням до вчинення злочину, але 
законодавець визначає за необхідне перенести момент його закінчення з 
моменту збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів на момент вчи-
нення однієї чи декількох дій, що передують йому [17, с. 102]. Проте М.М. 
Мінаєв не зазначив, що кожна дія, яка передує збуту таких товарів у 
сукупності з об’єктом, предметом і суб’єктивною стороною, свідчить про те, що 
такі злочини відносяться до так званих діянь з усіченим складом злочину. 
Такожне можна погодитися з твердженням цього фахівця стосовно того, що 
серед діянь (а на наше переконання - дій), передбачених ч.1 ст. 204 КК, збут 
незаконно виготовлених підакцизних товарів містить найбільшу суспільну 
небезпеку, оскільки саме у процесі протиправного збуту незаконно виготовле-
них підакцизних товарів виражається антигромадська сутність цього злочину 
(на наше переконання – антисуспільна сутність). Насамперед тому, що законо-
давець криміналізував  попередні три дії і тоді, коли вони вчинені лише з 
метою збуту; по-друге, тому, що в ч.1 ст. 204 КК одночасно криміналізував і 
збут; по-третє, передбачив за всі ці дії однакові санкції; по-четверте, така пози-
ція М.М. Мінаєва суперечить загальновизнаному визначенню ознаки злочи-
ну – суспільна небезпечність злочину.

Як свідчить наше дослідження, серед учених відсутня однозначність 
розуміння такої дії, як незаконний збут незаконно виготовлених підакцизних 
товарів. Так, П.П. Андрушко визначає збут таких товарів, як їх оплатне відчу-
ження у будь-якій формі, тобто  оптова чи роздрібна торгівля ними як особою, 
яка їх незаконно виготовила, так і особою, яка їх придбала для збуту, а так само 
особою, яка лише збуває такі товари, зокрема займається їх реалізацією або 
обміном їх на інші товари, в тому числі і на незаконно виготовлені підакцизні 
товари (збутом повинні визнаватися також їх передача в рахунок погашення 
боргу чи в рахунок оплати виконаних робіт, надання послуг. Безоплатне від-
чуження незаконно виготовлених підакцизних товарів, наприклад, їх даруван-
ня, не є збутом як ознакою об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 204 КК) [21, с. 420–421]; О.О. Дудоров  стверджує, що збут означає 
будь-які оплатні чи безоплатні форми передачі підакцизних товарів, унаслідок 
чого вони переходять у володіння і розпорядження іншої особи (наприклад, 
дарування, обмін, передача в рахунок погашення боргу,  відшкодування завда-
них збитків або як оплата виконаної роботи чи надання послуг (поняттям 
збуту охоплюється торгівля підакцизними товарами, тобто реалізація вказа-
них предметів за винагороду, у т.ч. грошову, за договорами купівлі-продажу, 
поставки, іншими цивільно-правовими договорами) [49, с. 594]; Л.Б. Ільковець 
наполягає на тому, що поняття збуту означає відчуження підакцизних товарів 
у будь-який спосіб (оплатна передача особі, здійснення обміну, угоди купівлі-
продажу, дарування тощо) [22, с. 280]; В.Я. Тацій, В.М. Киричко, 
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О.І. Перепе ли ця  впевнені, що збут означає будь-яку реалізацію незаконно 
виготовлених підакцизних товарів: продаж, дарування, обмін, передача в раху-
нок погашення боргу тощо [19, с. 271]; О.П. Мамотенко  заявляє, що збут – це 
здійснення в будь-якій формі відчуження аналогів підакцизних товарів неза-
лежно від оплатності чи безоплатності, у результаті якого інші суб’єкти набу-
вають можливості володіти, користуватися чи розпоряджатися такими пред-
метами [24, с. 150].

Аналіз існуючих точок зору свідчить, що О.О. Дудоров, Л.Б. Ільковець, 
В.Я. Тацій, В.М. Киричко, О.І. Перепелиця, О.П. Мамотенко ввизначають збут 
по-різному. Зокрема О.О. Дудоров використовує термін «передача» [24, 
с. 150], Л.Б. Ільковець використовує термін «відчуження» [22, с. 280], 
В.Я. Тацій, В.М. Киричко, О.І. Перепелиця використовують термін «реаліза-
ція» [19, с. 271], О.П. Мамотенко користується у цьому випадку терміном «від-
чуження» аналогів підакцизних товарів. Натомість П.П. Андрушко наполягає 
на тому, що збут – це лише оплатне відчуження у будь-якій формі таких това-
рів [21, с. 420–421]. У той же час не можна погодитися з твердженням 
М.М. Мінаєва, коли він, аргументуючи позицію П.П. Андрушка, зазначає, що 
вона ґрунтується передусім на суто лексичному значенні слів «збут», «збува-
ти» і, на наш погляд, без належної аргументації стверджує, що і в російській, і 
в українській мові воно тлумачиться як «продаж готової продукції», тобто як 
оплатна передача [17, с. 103]. Таке твердження суперечить тлумаченню термі-
на «збут», яке пропонується в Економічній енциклопедії, де зазначається, що 
«збут – це комплекс післявиробничих операцій, які здійснюють юридичні та 
фізичні особи з моменту виготовлення продукції до її продажу покупцеві. До 
них належить: доробка, сортування фасування, пакування, транспортування, 
складування, зберігання, доставка до оптових та роздрібних покупців про-
даж. … Складова частина збуту –  продаж товару формою безпосереднього й 
опосередкованого збуту, реалізація товару…» [31, с. 593–594]. Отже, зазначене 
свідчить про те, що продаж є лише частиною збуту. Проте слід погодитися з 
думкою М.М. Мінаєва, що термін «реалізація» сам по собі передбачає оплат-
ний еквівалентний характер правочину, а зворот  «безоплатна реалізація» веде 
до логічної помилки [17, с. 104]. Варто підтримати думку стосовно того, що 
доцільно з мотивів дотримання юридичної техніки для визначення поняття 
«збут» застосовувати термінологічний зворот «оплатне відчуження незаконно 
виготовлених підакцизних товарів» [17, с. 104]. 

Стосовно збуту як ознаки об’єктивної сторони злочину, передбаченого 
ч.1 ст. 204 КК, яка іменується дією, то для її з’ясування потрібно звернутися до 
регулятивних нормативно-правових актів. Згідно зі ст. 14 Закону України 
№ 481/95 від 19 грудня 1995 року (із змінами, внесеними згідно із законами 
№ 1253-VІІ від 13.05.2014, № 1621-VІІ від 31.07.2014, № 1638-VІІ від 
12.08.2014, №71-VІІІ від 28.12.2014) зазначається, що збут спирту етилового, 
спирту етилового ректифікованого плодового здійснюється за наявності 
ліцензій, може здійснюватися лише державними підприємствами (організаці-
ями) шляхом експорту або оптової торгівлі спеціально уповноваженими на це 
КМУ, крім оптової торгівлі спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, 
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яка може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров’я та 
суб’єктами господарювання або організаціями зооветеринарного постачання 
незалежно від форм власності [33]. Ці положення свідчать про те, що незакон-
ний збут незаконно виготовленого спирту етилового, спирту етилового ректи-
фікованого виноградного спирту, етилового ректифікованого плодового забо-
роняється, оскільки ми вказали, в якому випадку, виходячи з цього закону, і 
який товар може збуватися. Крім того, ч.1 ст. 204 КК прямо забороняє неза-
конний збут незаконно виготовлених підакцизних товарів. Тому, на наш 
погляд, є помилковим твердження М.М. Мінаєва, що «збут незаконно виго-
товлених етилового і плодового,  спирту етилового ректифікованого за чинним 
законодавством може здійснюватися шляхом оптової торгівлі зазначеними 
продуктами або їх експорту» [17, с. 104]. Таке судження також суперечить 
Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 листо-
пада 2000 року № 1753 (із змінами, внесеними згідно з постановами КМУ № 
230 від 02.03.2010  та № 850 від 10.08.2011) [53]. Слід звернути увагу на те, що 
ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим і плодовим, коньячни-
ми, алкогольними напоями й тютюновими виробами видаються Міністерством 
фінансів України в порядку, визначеному Положенням, затвердженим поста-
новами Кабінету Міністрів України від березня 1999 року № 500 (із змінами, 
внесеними постановами КМУ № 230 від 02.03.2010  та № 169 від 02.03.2014) 
[54]. Роздрібна торгівля спиртом етиловим заборонена ч. 12 ст. 14 Закону 
України № 481/ 95 [33].

Враховуючи вимоги згаданих вище нормативно-правових актів, а також 
формулювання положень ч.1 ст. 204 КК України стосовно незаконного збуту 
незаконно виготовлених підакцизних товарів, слід відповісти стверджувально, 
що кримінальна відповідальність за ознакою такої дії, як збут (ч.1 ст. 204 КК) 
настає за незаконний збут (який суперечить регулятивним нормативно-право-
вим актам), вчинений фізичною або юридичною особою недержавної форми 
власності або державними підприємствами (організаціями) незаконно виго-
товленого спирту.

Незаконне виготовлення алкогольних напоїв, тютюнових виробів або 
інших підакцизних товарів, передбачене ч.1 ст. 204 КК України. Слід акценту-
вати увагу на тому, що у ч.1 ст. 204 КК йдеться про вчинення перерахованих 
незаконних дій стосовно незаконно виготовлених підакцизних товарів. У 
нашому випадку це стосується предметів, що відносяться до підакцизних това-
рів. Коли йдеться про алкогольні напої, то відповідно до ч. 6 ст. 1 Закону 
України «Про державне регулювання виробництва і об’єму спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 
19 грудня 1995 року № 481/95 (із відповідними змінами, внесеними законами 
та Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень у 2016 році» [55]) слід розуміти, що алкогольні напої 
стають предметом злочинів, передбачених ст. 204 КК, у тому числі, передбаче-
ного ч.1 цієї статті лише за умови, якщо він відповідає  ознакам, які містяться 
у понятті «алкогольні напої», сформульованому у цьому Законі: 1) продукти, 



КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА НАУКА № 4(58)/2016

53

одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготов-
лені на основі харчових спиртів; 2) має вміст спирту етилового понад 0,5 від-
сотка об’єктних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 
2206, 2208 (згідно з УКТ ЗЕД); 3) має вміст спирту етилового 8,5 відсотка 
об’ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 
2106 90 (згідно з УКТ ЗЕД); 4) визнаний законом підакцизним товаром, до 
ціни якого включено акцизний збір (ст. 215 3.1. Закону України № 909-VІІІ від 
24.12.2015 ) [33;55].

У контексті зазначеного вище та згідно з ч. 17 ст. 1 Закону України від 
19.12.1995  № 481/95 незаконне виробництво (виготовлення) названих вище 
підакцизних товарів (алкогольних напоїв), у зазначених вище товарних пози-
ціях, згідно з УКТ ЗЕД буде мати місце, коли це відбувається без наявності 
ліцензії на цей вид підприємницької діяльності Державної фіскальної служби 
України (Перелік органів ліцензування: Затверджено Постановою Кабінету 
Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 609) [33; 56]. Крім того, незакон-
ним виготовленням алкогольних напоїв зазначених нами вище товарних пози-
цій буде також, коли стосовно такої призупинена ліцензія, тобто було тимча-
сове позбавлення суб’єкта господарювання права на провадження зазначеної в 
ліцензії діяльності у разі несплати чергового платежу за ліцензію [33]. У разі 
анулювання ліцензії — позбавлення суб’єкта господарювання права на прова-
дження діяльності, зазначеної в ліцензії, тобто зазначених видів товарних 
позицій.

Враховуючи те, що до підакцизних товарів належать практично всі види 
спиртів, але в будь-якому разі це спирти, які належать до товарних груп УКТ 
ЗЕД під 2207, 2208, тому незаконним виготовленням цих підакцизних товарів 
може бути: 1) виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засо-
бу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректи-
фікованого плодового не на державних підприємствах та без наявності ліцензій; 
2) виробництво біоетанолу на підприємствах усіх форм власності за відсутності
у них ліцензій; 3) виробництво спирту коньячного і плодового суб’єктами госпо-
дарювання незалежно від форм власності, які не мають відповідну ліцензію; 4) 
виробництво спирту-сирцю виноградного і спирту-сирцю плодового суб’єктами 
господарювання за відсутності ліцензії незалежно від форм власності з правом 
реалізації як сировини іншим суб’єктам господарювання, які мають ліцензії на 
виготовлення цих спиртів» [33]. Щодо цієї групи підакцизних товарів може йти 
мова, коли ліцензія призупинена або анульована.

Слід звернути увагу також на те, що стосовно незаконного виготовлення 
тютюнових виробів також слід виходити з того, що вони мають бути включені 
до товарних груп УКТ ЗЕД під кодами 2401  2402  10 00 00, 2402  20 90 10, 2402 
20 90 20, 2403 та мати такі випадки: 1) виробництво тютюнових виробів 
суб’єктами господарювання незалежно від форм власності за відсутності 
ліцензії на таку діяльність; 2) виробництво тютюнових виробів суб’єктами 
господарювання незалежно від форм власності при призупиненні такої ліцен-
зії; 3) виробництво тютюнових виробів суб’єктами господарювання незалежно 
від форм власності при анулюванні такої ліцензії тощо [33].
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Виходячи з приписів КМУ від 5 грудня 2007 року №1375 «Про затвер-
дження переліків підприємств з усіма стадіями технологічного процесу з виго-
товлення нафтопродуктів, що мають право виробляти бензини моторні сумі-
шеві із змістом етил-трет-бутилового ефіру або з добавками на основі біоета-
нолу» [56] із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №319 від 20.05.2015, 
де затверджено переліки підприємств з усіма стадіями технологічного процесу 
з виготовлення нафтопродуктів, що мають право виробляти бензини моторні 
сумішеві А-92 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек з добавками на основі біоетанолу від 
2 об’ємних відсотків, слід виходити з того, що незаконним виготовлення таких 
бензинів вважатиметься тоді, коли вони були виготовлені не: на ВАТ 
«Нафтохімік Прикарпаття» Код згідно з ЄДРПОУ (00152230), на ВАТ 
«Лукойл-Одеський НПЗ» Код згідно з ЄДРПОУ (00152282); на ВАТ 
«Херсоннафтопереробка» Код згідно з ЄДРПОУ (00152431); на Шебелинське 
відділення з переробки газового конденсату і нафти управління з переробки 
газу та газового конденсату дочірньої компанії «Укргазвидобування» НАК 
«Нафтогаз України» Код згідно з ЄДРПОУ (30019775); на ЗАТ «Укртатнафта» 
Код згідно з ЄДРПОУ (00152307) [56; 57].

Цією ж постановою КМУ затверджено Перелік підприємств з усіма ста-
діями технологічного процесу з виготовлення нафтопродуктів, що мають 
право виробляти бензини моторні сумішеві марки А-92 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек із 
змістом етил-трет-бутилового ефіру від 5 об’ємних відсотків, який може свід-
чити про незаконне виготовлення цих бензинів, коли вони виготовлені не на 
підприємствах, указаних у переліку: не на ЗАТ «Лисичанська нафтова інвести-
ційна компанія» Код згідно з ЄДРПОУ (32292929); не на ВАТ «Нафтохімік 
Прикарпаття» Код згідно з ЄДРПОУ (00152230); не на ВАТ «НПК-Галичина» 
Код згідно з ЄДРПОУ (00152388); не на ВАТ «Лукойл-Одеський НПЗ» Код 
згідно з ЄДРПОУ (00152282); не на ВАТ «Херсоннафтопереробка» Код згідно 
з ЄДРПОУ (00152431); не на Шебелинське відділення з переробки газового 
конденсату і нафти управління з переробки газу та газового конденсату дочір-
ньої компанії «Укргазвидобування» НАК Нафтогаз України; не на ЗАТ 
«Укртатнафта» Код згідно з ЄДРПОУ (00152307) [56; 57]. Важливо для відпо-
відальності, щоб ці товари були підакцизними. 

Певною мірою проблема знайшла своє вирішення в законодавстві дея-
ких зарубіжних держав [58; 59; 60; 61; 62].

Висновки. На підставі проведеного дослідження об’єктивної сторони 
злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, слід зазначити таке:

1) для з’ясування зовнішніх ознак прояву злочину, передбаченого ч.1
ст. 204 КК України, необхідно визначитися з термінологією, яка використана 
законодавцем у диспозиції цієї частини статті;

2) термін «незаконність», який використаний законодавцем у ч.1 ст. 204
КК України, слід відносити до таких дій, як: придбання незаконно виготовле-
них підакцизних товарів з метою їх збуту; незаконне зберігання незаконно 
виготовлених підакцизних товарів з метою їх збуту; незаконний збут незакон-
но виготовлених підакцизних товарів, незаконне транспортування з метою 
збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів. Це відповідає тлумаченню 
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терміна «незаконне» (забороняється законом, порушує закон, суперечить 
законові, йде врозріз із ним);

3) незаконність самого виготовлення підакцизних товарів слід визнача-
ти з регулятивних нормативно-правових актів;

4) цей злочин проявляється у чотирьох формах його вчинення, зазна-
чених нами у п.2 цих висновків, включаючи й п’яту форму незаконне виготов-
лення підакцизних товарів, оскільки без останньої форми такого прояву 
неможлива кваліфікації цього злочину за ч.1 ст. 204 КК України.
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Гмирін А.А. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК 
України

У статті проведено аналіз об’єктивної сторони злочину незаконне виготовлен-
ня, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. 
Проаналізовані точки зору стосовно існуючих форм прояву цього злочину піддано 
критичному аналізу та зроблено висновки на підставі цього дослідження. Автор 
стверджує, що неможлива кваліфікація цього злочину за відсутності незаконного 
виготовлення підакцизних товарів.

Ключові слова: незаконність, придбання, збут, транспортування, зберігання, 
незаконно виготовлені підакцизні товари, об’єктивна сторона злочину, мета збуту 
незаконно виготовлених підакцизних товарів. 

Гмирин А.А. Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 204 УК Украины

 В статье проведен анализ объективной стороны преступления незаконное 
изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных 
товаров. Проанализированы точки зрения относительно существующих форм про-
явления этого преступления и сделаны выводы на основании этого исследования. 
Автор утверждает, что невозможна квалификация этого преступления при отсут-
ствии незаконного изготовления подакцизных товаров.

Ключевые слова: незаконность, приобретение, сбыт, транспортировка, хра-
нение, незаконно изготовленные подакцизные товары, объективная сторона престу-
пления, цель сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров.

Hmyrin A. The objective side of a crime under Article 204 Part 1 of the Criminal 
Code of Ukraine

The article analyzes the actus reus of illegal manufacture, storage, sale or transportation 
for selling purposes of excisable goods. Analyzed perspective on existing forms of this crime, 
subjected to critical analysis and conclusions based on this study. The author argues that this 
crime cannot be qualified without the illicit manufacture of excisable goods.

Keywords: Illegality; Purchase; Sale; Transportation; Storage; Illegally manufactured 
excise goods actus reus; The purpose of selling illegally manufactured excisable goods.
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УДК 343 

Y. Zubez 

QUALIFIED AND ESPECIALLY AGGRAVATING 
CIRCUMSTANCES OF THE OFFENSE OF FAILURE 

TO PROVIDE HELP TO A PERSON 
WHO IS IN A CONDITION DANGEROUS TO LIFE

Ю.Г. Зубець 
здобувач кафедри кримінального права, кримінології, 
цивільного та господарського права 
ВНЗ «Національна академія управління»

КВАЛІФІКУЮЧІ ТА ОСОБЛИВО КВАЛІФІКУЮЧІ 
ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ НЕНАДАННЯ ДОПОМОГИ 
ОСОБІ, ЯКА ПЕРЕБУВАЄ В НЕБЕЗПЕЧНОМУ 

ДЛЯ ЖИТТЯ СТАНІ

Постановка проблеми. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки 
злочину, передбаченого ст. 136 КК України, на сьогодні не отримали належно-
го розкриття в юридичній літературі. Ці ознаки мають важливе значення для 
теорії кримінального права, а також у правозастосовній діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кваліфікуючі ознаки злочину, 
передбаченому ч. 2 ст. 136 КК, та особливо кваліфікуючі ознаки злочину, 
передбаченому ч. 3 ст. 136 КК України, досліджували такі вчені: В.В. Бабіна, 
С.Р. Багіров, Й.І. Горелік, О.М. Костенко, А.Ю. Кошелева, В.Б. Малінін, 
А.А. Музика, П.І. Орлов, А.В. Савченко, М.І. Хавронюк, Н.М. Ярмиш, 
О.В. Хуторянський та ін. Безумовно, що праці цих вчених мають значну науко-
ву і практичну цінність, але, незважаючи на це, питання кваліфікуючих ознак 
злочину, передбаченого ст. 136 КК України, не знайшли свого належного вирі-
шення.

Мета статті полягає у дослідженні кваліфікуючих і особливо кваліфіку-
ючих ознак злочину, передбаченого ст. 136 КК України. 

Основні результати дослідження. Склади злочинів розрізняють за сус-
пільною небезпекою діянь, що в них фіксуються [1, с. 52]. У цьому сенсі, від-
повідно, виділяють склади: 1) основні; 2) додаткові [1, с. 52]. У нашому випад-
ку основним є склад злочину, за допомогою ознак якого диференціюється 
караність суспільно небезпечного діяння ненадання допомоги особі, відобра-
женого в ч. 1 ст. 136 КК України. У свою чергу, серед додаткових виділяються 
склади: а) кваліфіковані або особливо кваліфіковані; б) привілейовані. До 
кваліфікованих складів належать ті, що зафіксовані в ч. 2 ст. 136 КК України, 
а до особливо кваліфікованих – ті, що передбачені ч. 3 ст. 136 КК України. 
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Отже, така класифікація складів злочинів за суспільною небезпечністю, фіксо-
ваних у ч. 2 та 3 ст. 136 КК України, де підвищеною є суспільна небезпечність 
діянь, відповідає законодавчому формулюванню: 1) «Ненадання допомоги 
малолітньому, який завідомо перебуває в небезпечному для життя стані, при 
можливості надати таку допомогу або неповідомлення про такий стан дитини 
належним установам чи особам…»; 2) «Діяння, передбачені частинами першою 
або другою цієї статті, якщо вони спричинили смерть потерпілого…» [2].

Важливо звернути увагу на те, що перелік обтяжуючих обставин міс-
титься в ст. 67 КК України [2]. Вони виходять за межі складу злочину, перед-
баченого ч. 3 ст. 136 КК України, і є підставою для суду в призначенні більш 
суворого покарання в межах санкції статті цього Кримінального кодексу. Але 
буває й так, що певна обтяжуюча обставина знаходить своє закріплення як 
кваліфікуюча ознака конкретного складу злочину - вчинення злочину щодо 
малолітнього (ненадання допомоги малолітньому, який завідомо перебуває в 
небезпечному для життя стані). При застосуванні покарання в таких випадках 
суд не може враховувати її при призначенні покарання як таку, що його обтя-
жує (ст. 67 КК України), а має використовувати як кваліфікуючу ознаку зло-
чину, передбаченою ч. 2 ст. 136 КК України. Це положення знайшло своє під-
твердження в абз. 2 п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 
24.10.2003 (із змінами і доповненнями, внесеними постановами Пленуму 
Верховного Суду України № 8 від 10 грудня 2004 року, № 8 від 12 червня 2009 
року, № 11 від 06.11.2009) [3, с. 68].

Отже, ч. 2 ст. 136 КК України передбачає відповідальність за кваліфіку-
ючий вид діяння, зазначений в диспозиції статті. До нього належить «Ненадання 
допомоги малолітньому, який завідомо перебуває в небезпечному для життя 
стані, при можливості надати таку допомогу або неповідомлення про такий 
стан дитини належним установам чи особам» [2]. У той же час ч. 3 ст. 136 КК 
України передбачає відповідальність за особливо кваліфікуючий вид діяння, 
зазначений у диспозиції статті. До нього належить «Діяння, передбачені части-
нами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили смерть потерпіло-
го…» [2].

Для з’ясування об’єктивної сторони цих кваліфікуючих або особливо 
кваліфікуючих ознак злочину, зокрема: 1) ненадання допомоги малолітньому, 
який завідомо перебуває в небезпечному для життя стані, при можливості 
надати таку допомогу; 2) неповідомлення про такий стан дитини належним 
установам чи особам, необхідно проаналізувати термінологію, яку законода-
вець використовує у диспозиції ч. 2 ст. 136 КК України. Це стосується таких 
термінів: «ненадання допомоги», «малолітній», «який завідомо», «перебуває в 
небезпечному для життя стані», «при можливості надати таку допомогу», 
«неповідомлення про такий стан дитини», «належним установам», «належним 
особам». У цьому сенсі слід акцентувати увагу на тому, що у попередній статті 
«Об’єктивна сторона злочину ненадання допомоги особі, яка перебуває в 
небезпечному для життя стані, передбачена ч. 1 ст. 136 КК України» (див. 
Юридична наука. – 2016. № 2. – С. 60–83) ми з’ясували зміст терміну «нена-
дання допомоги», який означає «діяння, яке у передбачених кримінальним 
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законом випадках тягне кримінальну відповідальність» [4, с. 135]. У нашому 
випадку, ненадання допомоги малолітньому, який завідомо перебуває в небез-
печному для життя стані, при можливості надати таку допомогу або неповідо-
млення про такий стан дитини належним установам чи особам [2]. Виходячи з 
цього, можна констатувати, що кримінально-правового визначення поняття 
«ненадання допомоги» на цей час не існує, тому варто з’ясувати зміст терміна 
«ненадання», який означає «дія за значенням надати» [5, с. 709], отже проти-
лежне за логічним мисленням означає ненадання, а саме, зокрема, що-небудь 
не здійснювати, якийсь рух [4, с. 60]. Термін «допомога» тлумачиться як 
«1. Сприяння, підтримка в чому-небудь… Захист, порятунок у біді… Ті хто при-
ходить на допомогу кому-небудь…» [5, с. 319]. У той же час термін «небезпеч-
ний» трактується «…який містить небезпеку для кого-небудь або здатний 
створити її…» [5, с. 747]. Натомість термін «небезпека» означає «стан коли 
кому, чому-небудь щось загрожує…» [5, с. 747]. Крім того, термін «стан» вказує 
на «1. Обставини, умови, в яких хто-, що-небудь перебуває…; ситуація, зумов-
лена певними обставинами, умовами…» [5, с. 1383]. Термін «повідомлення», 
означає «1. Дія знач. повідомити, повідомляти і повідомлятися. 2. Те, що спо-
віщається комусь; письмова чи усна інформація // Дані, інформація, передані, 
викладені ким-небудь» [5, с. 998]. У той же час слово «повідомляти» тракту-
ється так: «…Доповідати, робити донесення про що-небудь. // Казати 
що-небудь». [5, с. 998]. Отже, термін «неповідомлення» слід розуміти як запе-
речення від слів «неповідомлення» та «повідомляти».

Звернення до довідникових джерел надало можливість визначити зміст 
термінів «надання», «надавати», «допомога», а також їх протилежне значення 
в словах «надання допомоги малолітньому» в ч. 2 ст. 136 КК України. Для 
розуміння цих правових приписів варто проаналізувати існуючі точки зору, 
викладені в публікаціях. Так, Н.П. Короленко стверджує, що ч. 2 цієї статті 
встановлює кримінальну відповідальність за вчинення указаного злочину сто-
совно малолітнього (особа у віці до 14 років) [6, с. 308]; М.І. Хавронюк заува-
жує, що кваліфікуючим видом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 136 КК України, 
є ненадання допомоги малолітньому, який завідомо перебуває в небезпечному 
для життя стані, при можливості надати таку допомогу (малолітнім визнаєть-
ся особа, яка не досягла 14-річного віку) [7, с. 341, с. 336]; О.В. Хуторянський 
вірно зазначає, що зміст терміна «малолітній» у КК України не розкривається, 
а визначається у ч. 1 ст. 31 ЦК України: «…малолітньої особою вважається 
фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років» [8, с. 157; 9]. У той же час 
цей автор звертає увагу на термін «дитина», вважаючи, що законодавець має на 
увазі особу, якій не виповнилося 18 років [8, с. 158].

Аналіз названих точок зору свідчить, що вони є належно обґрунтовани-
ми, за винятком позиції, висловленої О.В. Хуторянським стосовно дитини в 
ч. 2 ст. 136 КК України, де потерпілим стосовно неповідомлення про небезпеч-
ний для життя стан вважається особа, якій не виповнилося 18 років. Натомість 
законодавець називає дитиною того ж малолітнього, але робить це для того, 
щоб не повторювати термін «малолітній».
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Аналіз існуючих точок зору на приписи закону «ненадання допомоги 
особі» у попередній статті (див. Юридична наука. – 2016. — № 2. – С. 60–83) 
дав змогу визначити те позитивне, що може бути корисним для реалізації мети 
цього дослідження: 1) невиконання встановленого законом обов’язку надати 
допомогу особі, яка перебуває в небезпечному для життя становищі; 2) невжит-
тя заходів, необхідних для відвернення небезпеки для життя потерпілого; 
3) нерятування особи, яка потребує допомоги.

Для подальшого з’ясування зовнішнього прояву злочинів, передбачених 
ч. 2 ст. 136 КК України, необхідно звернутися до таких правових приписів ч. 2 
ст. 136 КК України, як «небезпечний для життя стан». Для цього з’ясуємо зміст 
термінів «небезпечний», «небезпека» і «стан». Термін «небезпечний» означає 
«…який може заподіяти кому-небудь щось неприємне, якесь нещастя. // Який 
містить небезпеку для кого-небудь або здатний створити її. // Який загрожує 
чиєму-небудь життю, здоров’ю…» [5, с. 747]. Натомість термін «небезпека» 
свідчить про «…Можливість якогось лиха, нещастя, якоїсь катастрофи, шкоди 
і т. ін. // Стан коли кому-, чому-небудь щось загрожує…» [5, с. 747]. У той же 
час термін «стан», означає «…1. Обставини, умови в яких хто-, що-небудь пере-
буває, існує; ситуація зумовлена певними обставинами, умовами…» [5, с. 1383]. 
Стосовно злочину, передбаченого ч. 2 ст. 136 КК України, йдеться лише про 
ненадання допомоги малолітньому, який завідомо перебуває в небезпечному 
для життя стані, при можливості надати таку допомогу або неповідомлення 
про такий стан дитини належним установам чи особам, а винна особа не є 
такою, про яку можна говорити, що вона є причиною для наявності знаходжен-
ня потерпілого (малолітнього) в такій обстановці.

Вищезазначене наблизило нас до визначення термінології, яка викорис-
тана в ч. 2 ст. 136 КК України. Проте необхідно ще визначити зміст поняття 
«небезпечний для життя стан». Так, М.І. Хавронюк зазначає, що небезпечний 
для життя стан може означати ситуацію, коли особа під час пожежі не може 
вийти з приміщення, альпініст упав у провалину і повис на страховому шнурі, 
рибалка опинився у воді, людина збита автомобілем, залишилася на проїзній 
частині дороги (причини, через які особа потрапила в небезпечний для життя 
стан, а саме: її необережна чи умисна поведінка або причини об’єктивного 
характеру, не мають значення для кваліфікації злочину) [10, с. 336]. 
В.І. Косенюк стверджує, що небезпечний для життя стан – це такий, який 
може виникнути внаслідок стихійних сил природи, джерел підвищеної небез-
пеки, диких тварин тощо (без допомоги іншої людини ця особа позбавлена 
можливості вийти з небезпечного стану) [11, с. 89]. П.П. Андрушко перекона-
ний, що небезпечний для життя стан – це безпорадний стан особи, коли вона 
без сторонньої допомоги не має можливості вжити ефективних заходів для 
самозбереження (причини безпорадності, малолітство, старість, хвороба, 
інший безпорадний стан – це наркотичне чи алкогольне сп’яніння особи, трав-
ма, непритомність, відсутність необхідних навичок поведінки і знань в екстре-
мальних умовах, наприклад, невміння плавати, використовувати певні меха-
нізми, технічні засоби чи невміння керувати ними, нещасний випадок тощо) 
[12, с. 280]. М.Й. Коржанський впевнений, що небезпечне для життя станови-
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ще може бути наслідком хвороби, старості, малолітства, неприємності, сильно-
го сп’яніння, це може бути безпорадний стан, перебуваючи в якому особа 
потребує негайної допомоги [13, с. 222]. В.Є. Болдарь, В.О. Гоцелюк, Ю.О.Кочер 
аргументують, що небезпечний для життя стан – це сукупність об’єктивних 
факторів, які характеризують обстановку, що склалася, як таку, перебування в 
якій може спричинити смерть (потенційними джерелами небезпеки для життя 
можуть бути природні сили, техногенні фактори, у тому числі і механічні, 
хімічні, термічні) [14, с. 100]. Н.П. Короленко наполягає на тому, що небезпеч-
не для життя становище - це ситуація, при якій потерпілий позбавлений мож-
ливості самостійно вжити заходів до самозбереження внаслідок того, що зна-
ходиться в безпорадному стані [15, с. 307]. Автори Науково-практичного 
коментаря під небезпечним для життя становищем розуміють стан, у якому 
опинилася особа, коли вона без сторонньої допомоги не має можливості до 
самозбереження внаслідок безпорадного стану (причиною такого стану є хво-
роба, старість, малолітство або інший безпорадний стан, зокрема непритом-
ність, наркотичне або алкогольне сп’яніння, травма, нещасний випадок під час 
знаходження в екстремальній ситуації, наприклад, невміння плавати тощо. 
Такий стан може бути також обумовлений діями або поведінкою винного) [16, 
с. 88].

Аналіз існуючих точок зору на поняття «небезпечний для життя стан» 
надає можливість виокремити позитивне, що може бути використане для фор-
мування цього поняття. До такого позитиву можна віднести: 1) це сукупність 
об’єктивних і суб’єктивних факторів, що характеризують обстановку як таку, 
перебування в якій може спричинити небезпеку для життя; 2) це умови, в яких 
опинилась особа, коли вона позбавлена можливості без сторонньої допомоги 
вжити заходів до самозбереження; 3) причинами такого стану можуть бути: дії 
стихійних сил природи; джерела підвищеної небезпеки; хвороба, непритом-
ність, старість, малолітство; дикі тварини; техногенні фактори (у тому числі 
механічні, хімічні, термічні); власна необережна чи умисна поведінка потерпі-
лого (наркотичне чи алкогольне сп’яніння особи, відсутність необхідних нави-
чок поведінки і знань в екстремальних умовах, нещасний випадок, травма); 
4) власна необережна чи умисна поведінка потерпілого або причини
об’єктивного характеру не мають значення для кваліфікації цього злочину. Все 
це відноситься до ненадання допомоги малолітньому, який завідомо перебуває 
в небезпечному для життя стані, при можливості надати таку допомогу або до 
неповідомлення про такий стан дитини належним установам чи належним 
особам.

Отже, під небезпечним для життя станом слід розуміти сукупність 
об’єктивних і суб’єктивних факторів (умов), що характеризують обстановку, в 
якій опинився малолітній, коли він позбавлений можливості без сторонньої 
допомоги вжити заходів до самозбереження.

Наступною формою прояву злочину, передбаченого ч. 2 ст. 136 КК 
України, є неповідомлення про перебування в небезпечному для життя стані 
дитини (малолітнього) належним установам чи особам. Маючи розуміння 
термінів «повідомлення» та «повідомляти», а отже, розуміючи термін «непо-
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відомлення» як такий, що має протилежне значення стосовно до двох попере-
дніх термінів, а саме: не повідомляти, не доповідати, не доводити до будь-якого 
відома, не сповіщати кому-небудь тощо, у значенні правових приписів у ч. 2 
ст. 136 КК України не повідомляти про небезпечний для життя стан дитини 
(малолітнього). Слід зазначити, що в джерелах з кримінального права цю 
форму прояву злочину помилково називають об’єктивною стороною [8, с.  87].

Для того, щоб запропонувати визначення злочинів, передбачених ч. 2 
ст. 136 КК України, необхідно перейти безпосередньо до з’ясування ознак 
об’єктивної сторони цих злочинів. Аналіз існуючих публікацій, що стосуються 
об’єктивної сторони злочинів, передбачених ст. 136 КК України, свідчить про 
те, що автори не мають єдності у поглядах на неї. Натомість стосовно злочинів, 
передбачених ч. 2 цієї статті, лише О.В. Хуторянський зазначає, що вони вчи-
няються шляхом бездіяльності і не передбачають обов’язковості настання 
суспільно небезпечних наслідків, у тому числі і тих, які передбачені ч. 1 ст. 136 
КК України [8, с. 151]. Проте прояв злочинів,  перерахованих нами у цій статті, 
складають обов’язкові ознаки об’єктивної сторони, а отже, на наше переконан-
ня, їх і потрібно досліджувати. 

Констатація О.В. Хуторянським, що обов’язковими умовами ненадання 
допомоги є наявність небезпечного для життя особи стану та можливість нада-
ти допомогу потерпілому, у нашому випадку малолітньому, є сукупність умов, 
які утворюють обстановку ненадання допомоги, ще не розкриває цю ознаку 
об’єктивної сторони злочину. До цієї ознаки об’єктивної сторони злочину ми 
ще повернемося в подальшому.

Низка понять, які використовують автори в своїх працях для з’ясування 
обов’язкових ознак об’єктивної сторони злочину ненадання допомоги мало-
літньому, який завідомо перебуває в небезпечному для життя стані, при мож-
ливості надати таку допомогу, та суперечності в цьому сенсі викликані цілком 
зрозумілими чинниками: 1) це намагання при аналізі та науковому обґрунту-
ванні заборон уникнути аналізу об’єктивної сторони цього злочину, а нато-
мість тяжіння до тлумачення форм прояву цього злочину; 2) це відхід від 
аналізу загальних положень і переходу до конкретних положень, зокрема 
активної чи пасивної поведінки; 3) це ухиляння від з’ясування поняття «обста-
новка» вчинення цього злочину на загальнотеоретичному рівні.

Отже, завдання нашого дослідження в межах, визначених цією статтею, 
полягає в тому, щоб якнайповніше: а) врахувати позитивні моменти, що стосу-
ються розкриття ознак об’єктивної сторони злочинів, передбачених ч. 2 ст. 136 
КК, послідовно їх визначити й обґрунтувати; б) користуючись загальним 
поняттям об’єктивної сторони злочину, визначити належну сукупність ознак, 
що характеризують зовнішні прояви злочинів, передбачених ч. 2 ст. 136 КК 
України; в) віднайти й обґрунтувати обов’язкові ознаки об’єктивної сторони 
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 136 КК України; г) здійснити кваліфікацію 
діянь, передбачених ч. 2 ст. 136 КК України, за ознаками об’єктивної сторони 
цього злочину.

Виходячи із встановленої послідовності висвітлення цих проблем, зупи-
нимося на окресленні позитивних сторін, які стосуються таких основних 
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вимог: 1) необхідно при обґрунтуванні ознак об’єктивної сторони цього діяння 
відштовхуватися від приписів кримінального закону ( ч. 2 ст. 136 КК України); 
2) потрібно безпосередньо аналізувати ознаки об’єктивної сторони цього зло-
чину, а не описувати форми прояву цього злочину; 3) необхідно встановити 
такі ознаки об’єктивної сторони цього злочину, як діяння (дію або бездіяль-
ність), обстановку вчинення злочину. 

Вищезазначені завдання і напрямки та позитивні моменти дослідження 
допоможуть нам правильно назвати обов’язкові ознаки об’єктивної сторони 
злочинів: 1) ненадання допомоги дитині (малолітньому), яка завідомо пере-
буває в небезпечному для життя стані; 2) неповідомлення про небезпечний 
для життя стан дитини (малолітнього) належним установам чи особам. 
Насамперед варто зупинитися на таких ознаках об’єктивної сторони вказаного 
злочину, як дії [12, с. 154]. Загальновизнаним, на наш погляд, є те, що   це проти-
правний активний усвідомлений вольовий акт зовнішньої поведінки суб’єкта, 
що виражається у здійсненні суспільно небезпечного посягання, передбачено-
го ч. 2 ст. 136 КК України.

 Аналіз понять, що використані у диспозиції ч. 2 ст. 136 КК України, а 
також визначених вище дефініцій зовнішньої сторони злочинного ненадання 
допомоги дитині (малолітньому), яка завідомо перебуває в небезпечному для 
життя стані, дає нам підстави говорити про те, що поняття «ненадання допо-
моги неповнолітньому, який завідомо перебуває в небезпечному для життя 
стані, при можливості надати таку допомогу або неповідомлення про такий 
стан дитини належним установам чи особам, означені у диспозиції ч. 2 ст. 136 
КК України, асоціюється з такими ознаками об’єктивної сторони названого 
складу злочину, як дія та бездіяльність [2]. Наше твердження має під собою 
підстав, оскільки спирається на описання об’єктивної сторони, яка передбачає 
у названому складі злочину дію, бездіяльність, обстановку вчинення злочину. 
Так, дія – це активна вольова поведінка людини, а бездіяльність – пасивна 
вольова поведінка особи. Проте такої характеристики для їх розмежування 
недостатньо, в тому числі і для досліджуваного злочину. Очевидно, що дія як 
активна вольова поведінка завжди являє собою певний рух тіла, яким вважа-
ється навіть неістотний рух м’язів, міміка, жестикуляція, і оскільки слова 
вимовляються через посередність певних рухів м’язів – це також рух тіла [17, 
с. 67]. Разом з тим, слід визнати, по-перше, що будь-які тілорухи, які відбува-
ються в ситуації, коли особа має поводити себе пасивно, але вона діє активно – 
відмовляє в наданні допомоги малолітньому, який завідомо перебуває у небез-
печному для життя стан,і при можливості надати таку допомогу або не повідо-
мляє про такий стан дитини; по-друге, оскільки мова йде про форму (вид) 
суспільно небезпечної поведінки, дія – це тілорухи, які направлені на завдання 
відповідної шкоди [17, с. 67]. 

Спроектуємо ці теоретичні положення на форми прояву злочину, перед-
баченого ч. 2 ст. 136 КК України. Так, перша форма прояву цього злочину – це 
ненадання допомоги малолітньому, який перебуває в небезпечному для життя 
стані, при можливості надати таку допомогу, свідчить про те, коли на прохання 
потерпілого, який знаходиться (опинився) в небезпечному для життя стані та 
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не може самостійно, без сторонньої допомоги, вжити заходів до самозбережен-
ня і звернувся до людини, яка біля нього опинилася, допомогти йому врятува-
тися, а винна особа йому відмовила в допомозі, хоча мала можливість це зро-
бити, то його поведінка буде характеризуватися активною вольовою поведін-
кою – дією, а самовідмовою в допомозі потерпілому. Ці положення відповіда-
ють загальнотеоретичним приписам, що стосуються такої ознаки об’єктивної 
сторони цього злочину, як дії. Висновки щодо такої ознаки зовнішнього проя-
ву, як дії стосуються і другої форми прояву цього злочину (або неповідомлен-
ня про такий стан дитини), що підтверджується волею законодавця, адже на це 
також вказує ч. 3 ст. 136 КК України: «Діяння, передбачені частиною першою 
або другою цієї статті…» [2]. Залежно від характеру діяльності у даному випад-
ку відбувається дія негативна (це зовні виражена за нашим прикладом активна 
поведінка фізичної особи) [18, с. 9].

Стосовно ж бездіяльності, то зрозуміло, що вона як пасивна вольова 
протиправна поведінка особи являє собою насамперед відсутність тілорухів, 
але бездіяльність – це далеко не будь-яка відсутність тілорухів [17, с. 69]. Цю 
позицію слід підтримати, виходячи з того, що: по-перше, оскільки мова йде про 
форму суспільно небезпечної поведінки, бездіяльність – це те, що проявляєть-
ся в утриманні від необхідних для недопущення шкоди тілорухів; по-друге, 
оскільки мова йде про ознаку об’єктивної сторони злочину, бездіяльність – 
відсутність тих тілорухів, які відбуваються в ситуації, коли особа повинна 
обов’язково вести себе активно(для іншого заборон не встановлено) [17, с. 69]. 
Тобто треба врахувати те, що це правова поведінка за предметом правового 
регулювання в галузі кримінального права, яка проявляється у формі неправо-
мірної бездіяльності – невиконанні загального обов’язку надати допомогу 
неповнолітньому, який завідомо знаходиться у небезпечному для життя стані, 
або невиконання загального обов’язку повідомляти про такий стан дитини, є 
бездіяльністю, тобто ознакою об’єктивної сторони цього злочину.

Як уже зазначалося вище, деякі автори аналізують не ознаки об’єктивної 
сторони, а форми прояву злочину. Так, О.В. Хуторянський, який не вдаючись 
до аналізу об’єктивної сторони, безальтернативно стверджує, що, відповідно до 
правової природи досліджуваного злочину, об’єктивна сторона ненадання 
допомоги характеризується тільки бездіяльністю [8, с. 81]. Позитивним все ж 
таки є звернення О.В. Хуторянського до диференціації видів бездіяльності на: 
1) бездіяльність, що створює конкретну небезпеку; 2) бездіяльність – невтру-
чання [8, с. 81; 19, с. 7-8; 20, с. 20–21]. Фахівець правильно констатує, що для 
злочину, передбаченого ст. 136 КК України, характерна бездіяльність-невтру-
чання, оскільки вона має місце після виникнення небезпечного для життя 
стану і обов’язок діяти стосується запобігання настанню суспільно небезпеч-
них наслідків [8, с. 81], хоча при цьому не зроблено спроби до з’ясування вчи-
нення цих злочинів шляхом активних дій. На наше переконання, небезпечний 
для життя стан не є причиною такого з боку винної особи. Слід зауважити, що 
диференціація бездіяльності О.В. Хуторянського не має пальму першості, її 
широко використовують у сучасній науці кримінального права [21, с. 11; 22, 
с. 12; 23, с. 7; 24, с. 9; 25, с. 26].
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Наполягаючи на тому, що злочин, передбачений ст. 136 КК України, 
вчиняється лише шляхом бездіяльності, О.В. Хуторянський стверджує, що 
бездіяльність слід розглядати не як абсолютну, а як бездіяльність за своїм 
характером (головним змістом) [8, с. 82]. Намагаючись отримати підтримку 
свого судження, він посилається на дослідження Н.М. Ярмиш, яка стверджує, 
що «Фізичний зміст поведінки особи, яка не виконала обов’язок діяти – актив-
на вона чи пасивна у той момент, коли була необхідність учинити необхідну 
дію, — ніякого правового значення не має. Тим самим, що сама «пасивність» не 
абсолютна, а відносна. Який би вигляд не мав зовнішній бік так званої «безді-
яльності», — насправді вона завжди є дією, щонайменше внутрішньою» [25, 
с. 25]. Однак О.В. Хуторянський робить суперечливий висновок, що об’єктивна 
сторона ненадання допомоги, хоча й характеризується бездіяльністю, але без-
діяльність у цьому випадку слід сприймати як відносно пасивну поведінку 
особи, яка повинна була діяти і не вчинила необхідних дій незалежно від того, 
активною чи пасивною була її поведінка загалом [8, с. 82]. Це положення 
суперечить теоретичним надбанням у кримінальному праві стосовно дії як 
активної вольової протиправної поведінки особи, яка визначається такою 
ознакою об’єктивної сторони злочину, як дії. Вірно наголошуючи на тому, що 
ненадання засобів для надання допомоги полягає в тому, що суб’єкт не передає 
необхідні й належні йому засоби самому потерпілому та іншим особам для 
надання допомоги в момент, коли життю потерпілого загрожує реальна небез-
пека, робить хибний висновок, що прояв ненадання допомоги обов’язково має 
характеризуватися такими ознаками, як: 1) момент гострої небезпеки для 
життя потерпілого; 2) неможливою чи значною складністю надати допомогу 
без відповідних засобів [8, с. 85]. Адже ненадання допомоги, коли неможливо 
її надати через загрозу життю особі, яка її не надала, звільняє таку особу від 
кримінальної відповідальності. У подальшому цей автор озвучує правильне 
рішення щодо того, що виявлення ненадання допомоги повинні вчинятися в 
обстановці, яка характеризується реальною потребою надання такої допомоги 
та реальною можливістю винної особи її надати [8, с. 86; 26, с. 46; 20, с. 16].

Потрібно зважити на те, що така форма, як ненадання допомоги може 
характеризуватися як шляхом дії, так і бездіяльності (для ч. 2 ст. 136 КК 
України), обстановкою вчинення злочину. Крім того, прояв такого ненадання 
допомоги малолітньому, який завідомо перебуває у небезпечному для життя 
стані, не є вичерпним. Проте, як зазначається в кримінальному праві, най-
більш поширеними проявами першої форми є: 1) ненадання допомоги, зокре-
ма, фізичної допомоги (спасіння на воді особи, яка тоне, витягнення з провал-
ля, перенесення безпомічної особи з проїзної частини дороги тощо; 2) ненадан-
ня засобів для порятунку особи, які має така особа або може їх дістати для 
інших осіб, які беруть участь у порятунку потерпілого; 3) несприянні особі 
подолати загрозу для життя [8, с. 85]. Така допомога має характеризуватися 
безпосереднім фізичним впливом на потерпілого з метою його вилучення з 
небезпечного для життя стану. Стосовно другого прояву ненадання допомоги 
малолітньому, який завідомо перебуває в небезпечному для життя стані – 
ненадання засобів для порятунку особи, що має фізична особа або може їх 
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дістати для інших осіб, які беруть безпосередньо участь у порятунку потерпі-
лого, є: 1) обстановка небезпеки для життя потерпілого; 2) необхідність засобів 
для порятунку потерпілого, без яких неможливий порятунок, або така допо-
мога буде мати значні труднощі; 3) одна особа неспроможна без допомоги 
інших осіб і без засобів сприяти вилученню з небезпечного стану потерпілого; 
4) нездатність потерпілого прийняти заходи до самозбереження [8, с. 86].
Натомість третій прояв ненадання допомоги особі, що стосується несприяння 
особі подолати загрозу для життя, характеризується такими ознаками: 1) коли 
є в наявності обстановка небезпечного для життя потерпілого стану; 2) коли 
особа не сприяє самому потерпілому чи іншим особам усунути наявну загрозу 
для життя особи; 3) коли суб’єкт сам не усуває цю небезпеку (суб’єкт не здій-
снює відповідного впливу на самого потерпілого, інших осіб, предмети чи засо-
би для того, щоб сприяти усуненню загрози для життя потерпілого) [8, с. 86]. 
Проте прояв цього злочину зовні складають обов’язкові ознаки об’єктивної 
сторони, а отже, їх і потрібно досліджувати. Такими обов’язковими ознаками 
об’єктивної сторони цього злочину є діяння (дія або бездіяльність), а також 
обстановка вчинення цього злочину. Однак зазначення в юридичних джере-
лах, що час вчинення цього злочину є визначальною ознакою, є необґрунтова-
ним, оскільки коли є збіг умов, а саме: подій і часу, то береться за основу збіг – 
обстановка вчинення злочину [8, с. 87]. Крім того, твердження про природу 
повідомлення, яка не визначається, хоча вона має визначатися завданнями і 
цілями, що ставляться у ході систематизації відповідних явищ і поза цими 
цілями і завданнями пізнання явищ і використання здобутих наукових резуль-
татів у практиці кваліфікації, а отже, і природа явища позбавлена будь-якого 
сенсу [27, с. 87]. Вищезазначене дає змогу стверджувати, що визначені 
О.В. Хуторянським обов’язкові ознаки цього прояву, такі як: 1) суб’єкт повідо-
млення; 2) зміст (предмет) повідомлення; 3) адресат повідомлення, а також 
час, способи та засоби повідомлення [8, с. 87-88], не відносяться до криміналь-
но-правової характеристики злочину. Крім того, час, способи та засоби повідо-
млення лежать за межами цього складу злочину (ст. 136 КК України).

Стосовно такої ознаки об’єктивної сторони, як дія — неповідомлення 
про небезпечний для життя стан, то це активна поведінка, яка має проявлятися 
у прямій відмові повідомити про такий стан на прохання потерпілого. 
Натомість така ознака об’єктивної сторони злочину, як бездіяльність проявля-
ється в тому, що винна особа, знаючи про такий стан і маючи можливість пові-
домити належним особам або установам, ухиляється виконати покладений ч. 2 
ст. 136 КК України на неї такий обов’язок повідомити про те, що потерпілий 
(неповнолітній) знаходиться в небезпечному для життя стані.

Слід звернути увагу на те, що особа має надати допомогу малолітньому, 
який завідомо знаходиться у небезпечному для життя стані, а при відсутності 
можливості повідомити належним установам чи особам про перебування 
дитини в небезпечному для життя стані, щоб ці установи (особи) змогли нада-
ти необхідну допомогу. У контексті зазначеного проаналізуємо точки зору 
стосовно належних установ чи осіб. Так, П.П. Андрушко до належних установ 
відносить установи, організації, підприємства (медичні заклади, органи полі-
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ції, органи надзвичайних ситуацій, аварійні служби тощо), до функцій яких 
входить надання необхідної допомоги або які можуть у даних умовах надати 
таку допомогу чи вжити заходів для її надання іншими органами (органи 
влади тощо) [12, с. 282]; В.І. Косенюк під належними установами розуміє 
пожежну частину, служби рятування на воді, швидку медичну допомогу, які 
зобов’язані і мають можливість надати допомогу потерпілому [28, с. 89]; 
Н.П. Короленко належними установами вважає пожежну частину, відділення 
міліції, швидку допомогу [15, с. 307]; М.І. Хавронюк до таких установ відно-
сить установи, підприємства і організації, що зобов’язані за законом, іншими 
нормативними актами або цивільно-правовим договором надати допомогу 
особам, які перебувають у небезпечному для життя стані [7, с. 340]; 
О.В. Хуторянський вірно зазначає, що перелік адресатів повідомлення про 
небезпечний для життя стан не може бути чітко визначений [8, с. 90]. Крім 
того, вчений, на наш погляд, правильно стверджує, що «…до кола адресатів 
повідомлення про небезпечний для життя стан можуть належати також органи 
та організації з посиланням на «Юридичну енциклопедію», як: 1) один із різ-
новидів юридичної особи, державна або недержавна організація…; 2) орган, що 
виконує функції державної влади або державного управління (державна уста-
нова), а також частина державного апарату…; 3) організація, що забезпечує 
виконання функцій держави… та ін.) [29, с. 134; 8, с. 92].

Аналіз існуючих точок зору стосовно належних установ, передбачених 
ч. 2 ст. 136 КК України, надає можливість виокремити позитивне: 1) що таки-
ми є установи, органи та організації; 2) такими можуть бути підрозділи МНС, 
установи та підрозділи гірничорятувальної служби; установи та підрозділи 
залізниці; 3) всі установи, органи й організації зобов’язані надавати допомогу 
особам, які знаходяться у небезпечному для життя стані.

До таких адресатів повідомлення про небезпечний для життя стан дити-
ни відносять належних осіб. Так, В.І. Косенюк до таких осіб відносить службо-
вих чи інших осіб, які зобов’язані і мають можливість надати допомогу потер-
пілому [28, с. 89]; М.І. Хавронюк такими особами називає службових та інших 
осіб, які зобов’язані за законом, іншим нормативним актом або цивільно-пра-
вовим договором надати допомогу особам, які перебувають у небезпечному 
для життя стані [7, с. 340]; П.П. Андрушко до належних осіб відносить служ-
бових осіб та осіб, до професійних обов’язків яких входить надання необхідної 
допомоги, а також будь-яких громадян, які в даних конкретних умовах можуть 
надати необхідну допомогу особі, яка перебуває в небезпечному для життя 
стані [12, с. 282]; О.В. Хуторянський стверджує, що належними особами в 
цьому разі можуть виступати фізичні особи, до компетенції яких належать такі 
питання: 1) рятування людей, надання медичної допомоги, забезпечення без-
пеки життєдіяльності на відповідному об’єкті (території, акваторії), забезпе-
чення безпеки виробництва, забезпечення громадянського порядку та грома-
дянської безпеки; 2) організація роботи, навчання. відпочинку, пересування, 
перевезення тощо; 3) інформаційна комунікація, зокрема прийняття, обро-
блення та передача інформації; 4) коло прав та обов’язків цих фізичних осіб, 
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які виникають у них у зв’язку з їх професійним, службовим чи соціальним 
становищем [8, с. 93].

Аналіз існуючих точок зору стосовно адресатів повідомлення про небез-
печний для життя стан дитини дозволяє виділити такі позитивні положення: 
1) що це належні установи, тобто установи, органи, організації, підрозділи, до
компетенції яких належать рятування людей, забезпечення безпеки виробни-
цтва, забезпечення громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, 
надання медичної допомоги, забезпечення безпеки життєдіяльності на відпо-
відному об’єкті (території, акваторії); 2) що належними особами є фізичні 
особи, до службових або професійних обов’язків належить рятування людей, 
надання медичної допомоги, забезпечення безпеки життєдіяльності на відпо-
відному об’єкті (території, акваторії), забезпечення безпеки виробництва, 
забезпечення громадського порядку та громадської безпеки; організація робо-
ти, навчання, відпочинку, переміщення, інформаційної комунікації.

На підставі дослідження О.В. Хуторянський приходить до висновку, що 
«під неповідомленням як формою об’єктивної сторони злочину ненадання 
допомоги слід зрозуміти не тільки не вчинення суб’єктом відповідних дій, 
спрямованих на передачу інформації про небезпечний для життя стан особи, а 
й передання суб’єктом інформації неналежному адресату; передання суб’єктом 
неналежної інформації; несвоєчасне передання суб’єктом інформації» [8, 
с. 101]. Проте з приписів ч. 2 ст. 136 КК України не випливає, що неповідо-
млення про небезпечний для життя стан – це несвоєчасне передання суб’єктом 
інформації або передання суб’єктом неналежної інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 136 КК України злочини, передбачені цією части-
ною статті, за конструкцією об’єктивної сторони відноситься до формальних 
складів злочинів. Це означає, що злочин вважається закінченим з моменту 
вчинення діянь, передбачених ч. 2 ст. 136 КК України. 

До інших обов’язкових ознак об’єктивної сторони злочину, передбачено-
го ч. 2 ст. 136 КК України, слід віднести обстановку вчинення цього злочину. 
Коли обстановка вчинення злочину є обов’язковою ознакою об’єктивної сто-
рони (як це є в ст. 136 КК України), то вона впливає на: 1) кваліфікацію вчи-
неного; 2) на розвиток об’єктивної сторони злочину; 3) на ступінь суспільної 
небезпеки злочину; 4) є необхідною ознакою злочину [30, с. 96]. Враховуючи 
те, що обстановка вчинення злочину відноситься до умов, у яких вчиняється 
злочин, і є збігом подій і обставин вчинення злочину, то обстановкою, в нашо-
му випадку, вчинення злочину є знаходження потерпілого у небезпечному для 
життя стані. Ці умови для цього злочину є обов’язковою ознакою об’єктивної 
сторони цього злочину, її назва – обстановка вчинення злочину.

Особливо кваліфікуюча ознака злочину, передбаченого ч. 3 ст. 136 КК 
України, сформульована у цій частині статті таким чином «Діяння, передбаче-
ні частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили смерть 
потерпілого» [2]. Виходячи з правових положень цієї частини статті, до діянь, 
передбачених ч. 1 та 2 ст. 136 КК України, слід віднести: 1) ненадання допо-
моги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, при можливості 
надати таку допомогу або неповідомлення про такий стан особи належним 
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установам чи особам, якщо це спричинило тяжкі тілесні ушкодження; 2) нена-
дання допомоги малолітньому, який завідомо перебуває в небезпечному для 
життя стані, при можливості надати таку допомогу або неповідомлення про 
такий стан дитини належним установам чи особам [2]. Крім того, термін «діян-
ня» ч. 3 ст. 136 КК України з позиції теорії кримінального права означає дію 
або бездіяльність, тобто вказує на те, що законодавець звертає увагу і фіксує 
правовий припис, що йдеться тут про такі ознаки об’єктивної сторони злочи-
нів, як дії або бездіяльність, що передбачені ч. 1 та ч. 2 ст. 136 КК України. 
Також законодавець визначає в цьому випадку таку особливо кваліфікуючу 
ознаку ненадання допомоги особ і, яка перебуває в небезпечному для життя 
стані, при можливості надати таку допомогу або неповідомлення про такий 
стан особи належним установам чи особам; ненадання допомоги малолітньому, 
який завідомо перебуває в небезпечному для життя стані, при можливості 
надати таку допомогу або неповідомлення про такий стан дитини належним 
установам чи особам, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Відповідно 
до змісту диспозиції ч. 3 ст. 136 КК України та дослідження правових поло-
жень ч. 1 та 2 цієї ж статті, обов’язковими ознаками об’єктивної сторони зло-
чинів, передбачених ч. 3 цієї статті, є: діяння (дія або бездіяльність), суспільно 
небезпечні наслідки у вигляді смерті особи, необхідний причинний зв’язок 
між діяннями та наслідками, що настали у вигляді смерті потерпілої особи, 
обстановка вчинення злочину (небезпечний для життя стан). Тому слід пого-
дитися з твердженням О.В. Хуторянського, що «наслідком у вигляді настання 
смерті особи є єдиним і безальтернативним. … настання інших наслідків не 
охоплюється цією нормою» [8, с. 151].

Оскільки суспільно небезпечні наслідки у вигляді смерті потерпілого 
(яким може бути як повнолітня, неповнолітня або малолітня особа) визнають-
ся особливо кваліфікуючою ознакою злочинів, передбачених ч. 3 ст. 136 КК 
України, то виникає необхідність дослідити її зміст у сенсі з’ясування суспіль-
но небезпечних наслідків надання допомоги особі, яка перебуває в небезпечно-
му для життя стані. Передусім необхідно з’ясувати, що являють собою злочин-
ні наслідки як ознака об’єктивної сторони у злочинах з матеріальними склада-
ми. Так, В.М. Кудрявцев, визначає, що злочинні наслідки – це передбачена 
кримінально-правовою нормою матеріальна чи нематеріальна шкода, що запо-
діюється злочинним діянням охоронюваним законом суспільним відносинам 
або їх учасникам (об’єкту посягання) [31, с. 137]. Подібною у цьому контексті 
є також позиція П.С. Берзіна, який стверджує, що злочинними наслідками є 
відповідні зміни в об’єкті злочину, які властиві всім злочинам, а коли ці наслід-
ки включено до змісту об’єктивної сторони складу злочину, їх слід визнавати 
обов’язковим елементом такого складу злочину [32, с. 10]. У той же час 
Н.Ф. Кузнєцова, визнаючи комплексний характер суспільно небезпечних 
наслідків, об’єднує їх загальним поняттям «єдиної шкоди», яке, відповідно, є 
ознакою об’єктивної сторони відповідного складу злочину [33, с. 19, 79]. 
Натомість В.К. Матвійчук, користуючись філософськими категоріями «під-
става» і «наслідок», зазначає, що ці категорії відображають зв’язок між проти-
лежними моментами дійсності, за якого певне явище (підстава) визначає 
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інше – наслідок, а отже, підстава завжди є цілісною нерозчленованою сутніс-
тю, що за своєю природою зумовлює наслідок, який характерний для злочинів 
із матеріальними складами [34, с. 153].

Отже, злочинні наслідки – це зміни в об’єкті злочину, викликані підста-
вами (діяннями), дослідженими нами за ч. 1 та 2 ст. 136 КК України, тобто 
вчиненням злочину. У цьому сенсі за своєю природою смерть потерпілого як 
наслідок ненадання йому допомоги, оскільки такий перебував у небезпечному 
для життя стані, при можливості надати таку допомогу або неповідомлення 
про такий стан особи належним установам чи особам, чи ненадання допомоги 
малолітньому, який завідомо перебуває в небезпечному для життя стані, при 
можливості надати таку допомогу або неповідомлення про такий стан дитини 
належним установам чи особам, належить до матеріальних наслідків для 
життя, які стосуються конкретної фізичної особи (або осіб).

Смерть особи розуміється як повна і незворотна втрата головним моз-
ком людини всіх його функцій, що реєструється на фоні працюючого серця та 
примусової вентиляції легень (абз. 4 п. 1 Розд. 1. Загальні положення діагнос-
тичних критеріїв смерті мозку та процедури констатації моменту смерті люди-
ни) [35]. До клінічних діагностичних критеріїв смерті мозку відносять: 
1) повну та стійку відсутність свідомості (кома); 2) атонію всіх груп м’язів;
3) відсутність реакції на великі больові подразнення в зоні тригемінальних
точок на будь-яких інших рефлексів, що замикають вище шийного відділу 
спинного мозку; 4) відсутність реакції зіниць на пряме яскраве світло, при 
цьому повинно бути відомо, що жодні препарати, які розширюють зіниці, не 
застосовувались; 5) нерухомі очні яблука (очі ляльки); 6) відсутність кореаль-
них рефлексів; 7) відсутність окулоцефалічних рефлексів. Для викликання 
окулоцефалічного рефлексу лікар займає положення біля ліжка так, щоб голо-
ва хворого підтримувалась долонями лікаря, а великі пальці піднімали повіки. 
Голова повертається на 90° в один бік і підтримується в цьому положенні 3-4 с, 
потім – у протилежний бік на той самий час. Якщо при поверненні голови очі 
не рухаються і стійко зберігають середнє положення, це свідчить про відсут-
ність окулоцефалічних рефлексів. Окулоцефалічні рефлекси не досліджують-
ся за наявності або при підозрі на травматичне ушкодження шийного відділу 
хребта; 8) відсутність окулоцефалічних рефлексів. Для дослідження окулоце-
фалічних рефлексів проводиться двостороння калорична проба. Перед її про-
веденням необхідно переконатися у відсутності перфорації барабанних пере-
тинок. Голову хворого підтримають на 30° вище від горизонтального рівня. У 
зовнішній слуховий прохід уводять катетер малих розмірів, здійснюють помір-
не зрошування зовнішнього слухового проходу холодною водою (t=20° C, 
100 мл) протягом 10 сек. При збереженій функції стовбура головного мозку 
через 20–25 с з’являється ністагм або відбувається відхилення ока у бік повіль-
ного компонента ністагму. Відсутність ністагму або відхилення очних яблук 
при калорійній пробі, що виконана з обох боків, свідчить про відсутність оку-
лоцефалічних рефлексів; 9) відсутність фарингальних і трахеальних рефлек-
сів, які визначаються шляхом руху ендотрахеальної трубки в трахеї та верхніх 
дихальних шляхах, а також при просуванні катетера в бронхах для аспірації 



КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА НАУКА № 4(58)/2016

79

секрету; 10) відсутність самостійного дихання. Визначати відсутність дихання 
не дозволяється простим відключенням від апарата штучної вентиляції леге-
нів, оскільки гіпоксія, яка при цьому розвивається, шкідливо впливає на орга-
нізм, передусім на мозок і серце (пункти 1–10 п. 1 Розділу 2. Клінічні діагнос-
тичні критерії смерті мозку) [35]. 

Таким чином, смерть потерпілого при ненадання йому допомоги, коли 
він перебуває в небезпечному для життя стані, при можливості надання такої 
допомоги або неповідомлення про такий стан потерпілого, цілком і повністю 
відповідає наведеній обов’язковій ознаці об’єктивної сторони злочину, перед-
баченого ч. 3 ст. 136 КК України. Важливо, що причиною цього наслідку є 
вчинення діянь, передбачених частинами першою або другою цієї статті. У 
цьому випадку існує необхідний причинний зв’язок між діяннями і наслідка-
ми – смерть потерпілого. Певною мірою ці положення вирішуються у зарубіж-
ному кримінальному законодавстві [36; 37; 38; 39; 40]. 

Висновки. На підставі викладеного можна зробити такі висновки: 
1) що злочин, передбачений ч. 2 ст. 136 КК України, відноситься до фор-

мальних складів і обов’язковими його ознаками об’єктивної сторони є: діяння 
(дія або бездіяльність), обстановка вчинення злочину;

2) злочин, передбачений ч. 3 ст. 136 КК України, відноситься до матері-
альних складів і обов’язковими його ознаками об’єктивної сторони є: діяння 
(дія або бездіяльність), наслідки – смерть потерпілого, необхідний причинний 
зв’язок між діяннями передбаченими частинами першою або другою ст. 136 , 
якщо вони спричинили смерть потерпілого, обстановка вчинення цього зло-
чину.
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Зубець Ю.Г. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину нена-
дання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані

У статті проведено дослідження кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих 
ознак злочину ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя 
стані. Автор досліджує існуючі точки зору, критично їх оцінює, пропонує свої наробки 
стосовно задекларованої проблеми.

Ключові слова: кваліфікуючі ознаки, особливо кваліфікуючі ознаки, потерпі-
лий, наслідки, причинний зв’язок, діяння.

Зубец Ю.Г. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки пре-
ступления неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоя-
нии

В статье проведено исследование квалифицирующих и особо квалифицирую-
щих признаков преступления неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для 
жизни состоянии. Автор исследует существующие точки зрения, критически их 
оценивает, предлагает свои наработки по задекларированной проблемы.

Ключевые слова: квалифицирующие признаки, особенно квалифицирующие 
признаки, потерпевший, последствия, причинная связь, деяния.

  Zubez Y. Qualified and especially aggravating circumstances of the offense of 
failure to provide help to a person who is in a condition dangerous to life

The article studies qualified and especially aggravating circumstances of the offense 
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НАСЛІДКИ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ 
НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА: 

ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ І ПРАКТИЧНІ 
ПРОБЛЕМИ

Постановка проблеми. В науці кримінального права існує досить багате 
розмаїття думок щодо питання термінологій, які окреслюють таку ознаку 
об’єктивної сторони злочину, як наслідки вчинення злочинів проти навколиш-
нього природного середовища. Дана проблема потребує одностайного вирі-
шення, оскільки має важливе значення не тільки для теорії кримінального 
права, але й у правозастовній діяльності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-прикладними про-
блемами такої ознаки об’єктивної сторони злочину, як наслідки злочинів 
проти навколишнього природного середовища займалися А.А. Піонтковський, 
В.М. Кудрявцев, П.І. Гришаєв, М.І. Бажанов, М.В. Володько, М.А. Хазін, 
С.Я. Лихова, Є.Ф. Фесенко, Г.В. Тімейко, Е.М. Жевлаков, Н.Ф. Кузнєцова, 
С.Б. Гавриш. Безумовно, що дослідження цих учених мають значну наукову й 
практичну цінність, але, незважаючи на це, зазначені автори, по-перше, вико-
ристовують досить велике розмаїття термінів для назви однієї і тієї ж ознаки 
складу злочину, а, по-друге, існують розбіжності в цьому питанні з позицією 
законодавця, який чітко диференціює в нормах КК Особливої частини відпо-
відальність залежно від настання або ненастання злочинних наслідків. 
Вищезазначене  свідчить, що питання наслідку в науці кримінального права не 
знайшли поки що свого остаточного вирішення.

Мета статті полягає в дослідженні теоретичних, методологічних і прак-
тичних проблем наслідків вчинення злочинів проти навколишнього природ-
ного середовища.

Основні результати дослідження. Терміни «наслідок» і «результат», які 
використовуються в науці кримінального права, у кримінальному законодав-
стві мають право на існування. Разом з тим, у кримінальному праві не повинно 
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спостерігатися розмаїття термінів для назви однієї і тієї ж ознаки складу зло-
чину. Для того, щоб вирішити цю проблему, потрібно звернутися до КК 
України, а також до етимологічного тлумачення термінів «результат» і «наслід-
ки». Так, «Руссо-украинский словарь» поняття «результат» трактує як щось 
таке, що настало внаслідок, в результаті [1, с. 189]. Інше джерело тлумачить 
результат як кінцевий підсумок, що завершує собою що-небудь [2, с. 551]. Таке 
тлумачення терміна «результат» призводить до невизначеності, тому для 
з’ясування змісту цього поняття потрібно використати такі філософські кате-
горії, як причина і наслідок, які відображають одну з форм взаємозв’язку, вза-
ємодії явищ, де причина – це явище, дія якого викликає друге явище (резуль-
тат), яке, у свою чергу, може стати причиною [3, с. 531]. Іншими словами, тер-
мін «результат» має використовуватися для позначення процесу взаємозв’язку. 
Крім того, в кримінальному законодавстві така ознака, як результат (термін) 
відсутня. Щодо терміна «наслідок», то необхідно зазначити, що цей термін 
також не знайшов тлумачення в довідковій літературі. Для його пояснення 
вкрай важливо скористатися філософськими категоріями «підстава» і «наслі-
док». Ці категорії відображають зв’язок між протилежними моментами дій-
сності, за якого певне явище (підстава) визначає інше (наслідок) [3, с. 364]. 
Підстава завжди є цілісною нерозчленованою сутністю, що за своєю природою 
зумовлює наслідок,  характерний для злочинів із матеріальним складом. Слід 
зазначити, що діяння, виходячи за свої межі (за рамки норми), передбачає 
кримінально-правову заборону в складах злочину з матеріальними складами. 
Підстава існує як наслідок, надаючи йому свій зміст і визначеність. 

Такі ознаки об’єктивної сторони, як дія чи бездіяльність досить глибоко 
досліджені вченими й отримали широке висвітлення в юридичній літературі. 
Це також стосується і проблеми існування таких термінів, як «діяння» чи 
«поведінка». Більш детально варто зупинитися на інших ознаках об’єктивної 
сторони складів злочинів проти навколишнього природного середовища. 
Насамперед проаналізуємо таку ознаку об’єктивної сторони складів злочину 
проти навколишнього природного середовища, як наслідки у чинному КК 
України, зокрема зупинимося на деяких суперечливих загальнотеоретичних 
проблемах, що стосуються цього питання. Проаналізуємо деякі судження 
С.Б. Гавриша, які суперечать загальновизнаним положенням з цього питання. 
Так, С.Б. Гавриш підтримує судження Г.В. Тімейка, Е.М. Жевлакова, 
Н.Ф. Кузнєцової, що будь-який наслідок є ніщо інше, як настання шкідливих 
змін в об’єкті злочинного посягання [4, с. 255]. В той же час учений підміняє їх 
судження своїм благом, а не користується суспільними відносинами як 
об’єктом злочину. Крім того, необґрунтовано правове, екологічне благо нази-
ває аксіомою. Користуючись цим С.Б. Гавриш стверджує, що наслідки є не що 
інше, як матеріальне перетворення об’єкта (блага), його пошкодження чи руй-
нування, порушення його функцій чи інша негативна зміна, що здійснюється 
протиправною поведінкою особи [4, с. 256].  Вчений робить абстрактний 
висновок, що зміни в навколишньому природному середовищі і є зміною 
об’єкта [4, с. 256], хоча очевидно, що зміни в навколишньому природному 
середовищі можуть бути і природного походження. Але суть не в цьому, а в 
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тому, що підміна об’єкта як суспільних відносин предметом (благами) виклю-
чає з цього наслідку суб’єктів, учасників, а також не створює кримінально-пра-
вових відносин, в рамках яких тільки і можливо говорити про об’єкт злочину. 
Адже до посягання на суспільні відносини об’єкта злочину не існує, а є лише 
правомірні відносини, які охороняються кримінальним правом, тому варто 
погодитися із загальновизнаною думкою, що «зміни в предметах посягання, 
хоча б вони були ушкоджені чи зовсім знищені... мають значення лише доказу 
шкідливих змін в об’єкті». Обґрунтування своєї позиції С.Б. Гавриш намага-
ється здійснити шляхом штучного відокремлення предмета від об’єкта та запе-
речуючи сталу формулу об’єкта як цінності [4, с. 257]. Таке обґрунтування 
суперечливе, адже сам автор у своєму дослідженні вважає синонімами об’єкт і 
предмет цих злочинів. Крім того, не варто забувати, що предмет є самостійною 
ознакою складу злочину, а не складовою об’єкта злочину, що цілком очевидно. 
Непереконливим також є ствердження С.Б. Гавриша, що інших доказів заподі-
яння шкоди об’єкту, крім впливу на його предмет, немає [4, с. 257] тому що 
дослідник вважає предмет злочину і предмет відносин синонімами, а також 
ототожнює об’єкт і предмет злочину. В цьому аспекті вірним було б судження, 
що «шкода об’єкту заподіюється шляхом впливу на предмет відносин, як 
умови, що забезпечують охорону певних відносин з приводу...». Таким чином, 
суб’єкт, вчиняючи злочин, руйнує через предмет відносин самі суспільні від-
носини і завдає їм істотної шкоди, що призводить до наслідків, які зазначені в 
диспозиції (ознаки об’єктивної сторони складу злочину). Ці наслідки можуть 
мати оціночний чи формалізований характер, тому це не суперечить судженню 
С.Б. Гавриша, що механізм заподіяння шкоди може бути досліджений тільки 
через вивчення змін, зроблених «екологічним» злочином у його об’єкті [4, 
с. 257]. С.Б. Гавриш фактично розуміє об’єкт як предмет злочину, ми ж розумі-
ємо об’єкт як суспільні відносини, а отже, наслідки відносяться до об’єктивної 
сторони злочину. Тому вірним буде твердження П.С. Берзіна та О.С. Міхліна, 
що злочинний наслідок має не лише фізичну, але й правову оцінку [5, с. 24; 6, 
с. 16], яка дається в КК України або інших нормативних актах. Проте не можна 
погодитися з твердженням С.Б. Гавриша, що створення загрози шкоди при-
родному середовищу чи порушення екологічної безпеки, що характеризується 
фізичною, соціальною та нормативною ознаками, є наслідками екологічних 
злочинів [4, с. 258–259]. Це суперечить конструкції описання злочинів із мате-
ріальними складами, де законодавець пов’язує момент закінчення злочину з 
настанням наслідків, а не із загрозою їх настання, і це очевидно. Звичайно, слід 
погодитися з С.Б. Гавришем, що термін «наслідки злочину» – це загальне 
поняття, яке в конкретних складах злочину наповнюються конкретними 
наслідками і конкретною термінологією [4, с. 260–261]. Проте використання 
терміна «результат» з точки зору закону недоцільне, на що зверталася увага 
вище. В той же час заслуговують на увагу судження С.Б. Гавриша щодо деталі-
зації та уніфікації злочинних наслідків, але вони потребують окремого само-
стійного дослідження. Це можливо зробити на рівні окремого наукового дослі-
дження, оскільки ці судження не мають достатнього обґрунтування та є супер-
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ечливими, а також неоднозначні при правовій оцінці їх правовими приписами, 
що може призвести до юридичного й практичного хаосу.

Тому, давши оцінку положенням, що стосуються наслідків, перейдемо до 
аналізу тих положень, які є в чинному КК України. Дослідження складів зло-
чинів проти навколишнього природного середовища в чинному КК України 
засвідчило, що ці злочини переважно мають так звані матеріальні склади. 
Зокрема, до них відносяться такі злочини, які передбачені стст. 236, 237, ч. 2 
ст. 238 (за ознакою, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки), 
ч. 2 ст. 239 (що спричинили загибель людей, їх масове захворювання або інші 
тяжкі наслідки), ч. 2 ст. 240 (за ознакою, якщо вони спричинили загибель 
людей або інші тяжкі наслідки), ч. 2 ст. 241 (якщо вони спричинили загибель 
людей або інші тяжкі наслідки), ч. 2 ст. 242 (за ознаками, якщо вони спричи-
нили загибель або захворювання людей, масову загибель об’єктів тваринного і 
рослинного світу або інші тяжкі наслідки), ч. 2 ст. 243, ч. 1 ст. 244 (за ознакою 
заподіяння істотної шкоди), ст. 245 КК, ст. 246 КК (за ознакою істотної 
шкоди), ст. 247 КК, ч. 1 ст. 248, ч.1 ст. 249 КК (за ознакою заподіяння істотної 
шкоди), ст. 251 КК, ст. 252 КК, ч.2 ст. 253 КК (за ознакою наслідків, передба-
чених ч. 1 цієї статті), ст. 254 КК. Правильність нашого судження підтверджу-
ють терміни, що використовуються в диспозиціях перерахованих вище статей 
(за ознаками- наслідками нами були названі вище злочини з матеріальними 
складами). Вивчення кримінальних справ цієї категорії у 2001–2006 рр. пока-
зує, що з 94 % цих справ на досудовому слідстві і під час судового розгляду 
наслідки, зазначені в диспозиції цих статей, були встановлені, і лише в 6 % 
випадках – ні, що зумовило додаткові затрати засобів і часу, а також припинен-
ня кримінальних справ. Крім того, намітилась тенденція упущень у цьому 
питанні на 1 % порівняно з розглядом справ у попередні роки (за Кодексом 
1960 р.).

Наслідки злочинів проти навколишнього природного середовища слід 
розуміти як такі, що прямо передбачені відповідною нормою чинного КК 
України. В той же час ці наслідки в законі (КК України 2001 р.) описані, як 
свідчить наше дослідження, неоднозначно. Законодавець виділяє поняття: 
«інші тяжкі наслідки» (ст. ст. 236, 237, ч. 2 ст. 238, ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 240, ч. 2 
ст. 241, ч. 2 ст. 242, ч. 2 ст. 243, ч. 2 ст. 245, ст. 251, ч. 2 ст. 252, ч. 2 ст. 253 КК 
України); «тяжкі наслідки» (ст. 247 КК); «істотна шкода» (ч. 1 ст. 244, ст. 246, 
ч. 1 ст. 248, ч. 1 ст. 249 КК України); «загибель людей» (ст. 236, ст. 237, ч. 2 
ст. 238, ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 241, ч. 2 ст. 242, ч. 2 ст. 243, ч. 2 ст. 245, 
ч. 2 ст. 252, ч. 2 ст. 253 КК України; «екологічне забруднення значних терито-
рій» (ст. 236 КК); «масове захворювання людей (ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 240 КК 
України); «захворювання людей» (ч. 2 ст. 242, ч. 2 ст. 243 КК України); «масове 
захворювання населення» (ч. 2 ст. 253 КК України); «масову загибель об’єктів 
тваринного і рослинного світу» (ч. 2 ст. 242, ч. 2 ст. 243 КК); «масову загибель 
тварин» (ч. 2 ст. 245 КК України); «масове знищення звірів, птахів чи інших 
видів тваринного світу» (ч. 2 ст. 248); «масове знищення риби, звірів чи інших 
видів тваринного світу» (ч. 2 ст. 249); «яке спричинило поширення епізоотій» 
(ст. 251 КК); «тяжкі технологічні аварії» (ч. 2 ст. 253 КК України); «екологічні 
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катастрофи» (ч. 2 ст. 253 КК України); «тривале зниження родючості земель» 
(ст. 254); «втрата родючості земель» (ст. 254); «виведення земель із сільсько-
господарського обігу» (ст. 254); «змивання гумусного шару» (ст. 254); «пору-
шення структури ґрунту» (ст. 254). Така різноманітна кількість понять, що 
позначають злочинні наслідки в чинному КК України, не сприяє точному 
розумінню закону й однозначному його застосуванню на практиці. В той же 
час слід зазначити, що законодавець деякі наслідки в чинному КК України 
перевів в оціночні поняття порівняно з попереднім КК України 1960 р., що є 
певним кроком у зворотному напрямку. Такі наслідки, як істотна шкода легко 
було б формалізувати у грошовому вимірі, що сприяло б однозначному розу-
мінню цих наслідків на практиці.

У зв’язку з тим, що така ознака об’єктивної сторони складу злочину, як 
наслідки в чинному КК України розуміється й оцінюється на практиці 
не однозначно, варто зупинитися на тлумаченні наслідків досліджуваних зло-
чинів. Насамперед необхідно з’ясувати, що слід розуміти під іншими тяжкими 
наслідками (стст. 236, 237, ч. 2 ст. 238, ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 240, ч. 241, ч. 2 ст. 242, 
ч. 2 ст. 243, ч. 2 ст. 245, ст. 251, ч. 2 ст. 252, ч. 2 cт. 253). З цією метою звернемо-
ся до опублікованих праць з цієї проблеми. Автори, які коментують цю ознаку, 
не мають істотних розходжень. Але таке їх роз’яснення необхідно конкретизу-
вати для окремих складів злочину. Так, зокрема, С.Б. Гавриш і З.Г. Корчева 
(відповідно до ст. 236 КК) вважали, що ці наслідки будуть тоді, коли заподіяна 
шкода здоров’ю людей або інші збитки, наприклад, зруйнування або пошко-
дження заповідних територій [4, с. 215]. У свою чергу, В.І. Антипов прийшов 
до висновку, що ця ознака має місце, коли заподіяні тяжкі тілесні ушкодження 
одній чи кільком особам, середньої тяжкості тілесних ушкоджень двом або 
більше особам, великих матеріальних збитків державній, громадській органі-
зації або громадянам, а так само тривалий простій підприємств, цехів або їх 
виробничих дільниць, або загибель чи пошкодження великої кількості сільгос-
ппродукції, пошкодження на значних площах угідь посівів, насаджень, падіж 
або захворювання багатьох голів худоби, втрата рекреаційного значення зна-
чних територій тощо [7, с. 525]. Натомість стосовно ч. 2 ст. 227-1 КК 1960 р. 
В.І. Антипов під іншими тяжкими наслідками розуміє велику екологічну 
шкоду або великі майнові збитки [8, с. 698]. П.П. Андрушко під такими наслід-
ками, але стосовно ст. 157 КК 1960 р., розуміє втрату поголів’я худоби чи птиці 
від хвороб, падежу тощо [9, с. 486]. М.М. Панько під такими наслідками розу-
міє завдану велику екологічну шкоду або великі майнові збитки: захворюван-
ня хоча б однієї людини, які потягли за собою наслідки, віднесені до тяжких; 
захворювання двох і більше людей, які потягли за собою наслідки, які відно-
сяться до тілесних ушкоджень середньої тяжкості; підвищення рівня захворю-
ваності, прояв шкідливих спадкових змін, скорочення тривалості життя, пору-
шення статевих функцій; загибель чи пошкодження великої кількості сільгос-
ппродукції, значних площ угідь, посівів, насаджень, падіж чи захворювання 
багатьох голів худоби [10, с. 498]. О.О. Дудоров стверджує, що зазначені 
наслідки мають місце, коли заподіяні ушкодження, масове захворювання 
людей, виведення з ладу назавжди або на тривалий період виробничих підпри-
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ємств чи інших важливих споруд (гребель, систем водо- та енергопостачання, 
зв’язку тощо), масова загибель об’єктів тваринного світу, знищення лісових 
масивів на значних площах, спричинені особливо великі матеріальні збитки, у 
т. ч. пов’язані з відновленням належної якості довкілля, неможливість прожи-
вання населення на певній території і вимушене переселення людей [11, 
с. 631–632]. М.Й. Коржанський під іншими тяжкими наслідками розуміє 
захворювання значної кількості людей чи втрату ними працездатності, або 
велику матеріальну шкоду [12, с. 398]. Деякі автори до інших тяжких наслідків 
зазначеного злочину відносять: масові захворювання людей, масову загибель 
тварин і рослин, поширення епідемій, епізоотій тощо [13, с. 414]. 

Аналіз зазначених точок зору на тлумачення такої ознаки об’єктивної 
сторони складу злочину, передбаченого ст. 236 КК України, як інші тяжкі 
наслідки, свідчить, що жодних суперечностей у позиціях вищезгаданих авто-
рів немає, а спостерігається лише характерна для кожного з них різниця ступе-
ня деталізації цих наслідків. Усі ці погляди мають право на існування, тому 
наше завдання полягає в найширшому їх узагальненні, яке повинно охопити 
всі ці точки зору. Проте необхідно звернути увагу на певні неточності при тлу-
маченні ознаки «інші тяжкі наслідки», яких припустилися перераховані нами 
автори. Передусім вони стосуються того, що фахівці ототожнюють поняття 
«завдання тілесних ушкоджень» і «захворювання» [7, с. 525; 10, с. 498; 11, 
с. 631–632; 12, с. 398; 14, с. 892–903; 15, с. 601; 16, с. 192; 17, с. 330–331; 18, с. 32; 
19, с. 42; 20, с. 267; 21, с. 11; 22, с. 42–47; 23, с. 326; 24, с. 267; 25, с. 25; 26, с. 24; 
27, с. 32; 28, с. 48–102; 29, с. 42–43]. Ці поняття хоча й тісно пов’язані між 
собою, проте мають різні об’єктивні навантаження і різний зміст, тому в тлума-
ченні зазначеної вище ознаки ці поняття необхідно чітко розмежувати. Деякі 
автори при тлумаченні досліджуваної ознаки помилково зазначають захворю-
вання худоби, не включаючи худобу до загальноприйнятого поняття «тварин-
ний світ» [7, с. 225; 10, с. 498]. Таким чином, під іншими тяжкими наслідками 
стосовно ст. 236 КК України слід розуміти шкоду, заподіяну здоров’ю людей: 
а) коли заподіяні тяжкі тілесні ушкодження одній, кільком або більше особам; 
б) коли заподіяні середньої тяжкості тілесні ушкодження двом або більше осо-
бам; в) захворювання хоча б однієї людини, яке потягло за собою наслідки, які 
відносяться до тяжких, тобто поєднані зі стійкою втратою працездатності не 
менше як на одну третину; г) захворювання двох і більше людей, які потягли 
за собою наслідки, що відносяться до середньої тяжкості, тобто тривалий роз-
лад здоров’я або значну втрату працездатності менше як на одну третину; 
д) захворювання значної кількості людей; е) масове захворювання людей; 
є) підвищення рівня захворюваності людей; ж) прояв шкідливих спадкових 
змін у людей; з) скорочення тривалості життя людей; и) порушення статевих 
функцій у людей; і) поширення епідемій.

Інші збитки: а) великі матеріальні збитки державній, громадській орга-
нізаціям, підприємствам, установам або громадянам; б) виведення з ладу наза-
вжди виробничих підприємств чи інших важливих споруд (гребель, систем 
водо- та енергопостачання, автоматизації, зв’язку тощо); в) виведення з ладу 
на тривалий період виробничих підприємств чи інших важливих споруд, а так 
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само тривалий простій підприємств, цехів або їх виробничих дільниць; г) заги-
бель чи пошкодження великої кількості сільгосппродукції; д) пошкодження 
або знищення на значних площах угідь, посівів, насаджень рослин (в тому 
числі і лісових масивів); е) масове захворювання чи загибель об’єктів тварин-
ного світу, в тому числі падіж або масове захворювання багатьох голів худоби; 
є) поширення епізоотій чи епіфізотій; ж) втрата рекреаційного значення зна-
чних територій; з) особливо великі матеріальні збитки, у тому числі пов’язані 
з відновленням належної якості навколишнього природного середовища; 
и) неможливість проживання населення на певній території і, у зв’язку з цим, 
вимушене переселення людей. 

Щодо інших тяжких наслідків, передбачених ст. 237 КК України, 
В.І. Антипов, О.О. Дудоров, М.М. Панько, М.Й. Коржанський розглядають їх 
аналогічно, як і до ст. 236 КК України [7, с. 527; 11, с. 634; 10, с. 499–500; 12, 
с. 267]. На відміну від них, С.Б. Гавриш і З.Г. Корчева під такими наслідками 
розуміють істотне погіршення довкілля або стану на визначеній забрудненій 
території, захворювання або масову загибель тварин, птахів, рибних запасів 
[30, с. 216]. Деякі автори під іншими тяжкими наслідками стосовно досліджу-
ваного складу злочину розуміють настання екологічної катастрофи чи підви-
щеної екологічної небезпеки, масової загибелі тварин чи знищенні рослин, у 
великих матеріальних збитках, підвищенні захворюваності населення, розши-
ренні зони ураження небезпечними речовинами чи випромінювання, поши-
ренні тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень людей тощо [13, 
с. 417]. Слід зазначити, що В.І. Антипов, М.І. Хавронюк, М.М. Панько, 
М.Й. Коржанський дають дещо звужений перелік наслідків, що не відповідає 
змісту диспозиції ст. 237 КК України, а отже, і значенню поняття «інші тяжкі 
наслідки». Цікавою з цього погляду є позиція С.Б. Гавриша та З.Г. Корчевої, в 
якій вірно доповнюється перелік наслідків із зазначеною ознакою. Проте пере-
лік має певні вади, оскільки в ньому допущені помилки. Автори, називаючи 
такі наслідки, як «захворювання або масову загибель тварин, птахів, рибних 
запасів...», не враховують те, що поняття «тварини» охоплює звірів, птахів і 
рибу, тому необхідно вести мову про звірів, птахів і рибу саме в такому контек-
сті. Крім того, зазначений ними перелік інших тяжких наслідків надто обмеже-
ний. Дещо повніший перелік наслідків, що характеризують ознаку «інші тяжкі 
наслідки», запропонований авторським колективом Науково-практичного 
коментаря до КК України за ред. М.О. Потебенька та В.Г. Гончаренка, але й він 
потребує удосконалення.

Перелік наслідків, який відноситься до інших тяжких наслідків, у ст. 237 
КК України має бути доповнений переліком зі ст. 236 КК України. Таким 
чином, маючи перелік інших тяжких наслідків, його слід доповнити такими 
положеннями: а) істотне погіршення навколишнього природного середовища 
або стану тваринного і рослинного світу; б) настання екологічної катастрофи 
чи підвищення екологічної небезпеки; в) розширення зони ураження небез-
печними речовинами чи випромінювання. Зазначені доповнення будуть 
корисними для практики застосування ст. 237 КК України. Такі положення 
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повинні знайти висвітлення у відповідній постанові Пленуму Верховного 
Суду України.

Щодо інших тяжких наслідків, передбачених ст. 238 КК України, 
В.І. Антипов, М.М. Панько, М.Й. Коржанський, О.О. Дудоров, С.Б. Гавриш та 
З.Г. Корчева [7, с. 530; 10, с. 527-530; 12, с. 268; 11, с. 637; 30, с. 217] застосову-
ють те ж тлумачення, що й у ст. 236 КК України. Лише автори Науково-
практичного коментаря до КК України (за ред. М.О. Потебенька та 
В.Г. Гончаренка) під іншими тяжкими наслідками стосовно ст. 238 КК України 
розуміють результат різкого погіршення земель, водних ресурсів, атмосферно-
го повітря, харчових продуктів і продовольчої сировини, внаслідок чого зна-
чно постраждали здоров’я людей, рослинний та тваринний світ [13, с. 420]. 
Доповнення переліку інших тяжких наслідків, передбачених нами стосовно 
ст. 236 КК України, запропонованими цією групою авторів, має певний сенс. 
Перелік має бути доповнений такими положеннями: зміни, що викликали 
різке забруднення земель, водних об’єктів, атмосферного повітря, харчових 
продуктів, продовольчої сировини. З приводу ознаки «інші тяжкі наслідки», 
яка передбачена ч. 2 ст. 239 та ч. 2 ст. 240 КК України, В.І. Антипов, 
М.І. Хавронюк, М.Й. Коржанський, М.М. Панько, С.Б. Гавриш і З.Г. Корчева 
спираються на свої висновки, запропоновані до аналогічних наслідків в ст. 236 
КК України. Варто зауважити, що їх пояснення не мають при цьому достатньої 
аргументації. Насамперед тому, що ч. 2 ст. 239 і ч. 2 ст.240 КК України поряд з 
ознакою «інші тяжкі наслідки» окремо містить ознаку «масове захворювання 
людей», яка в попередніх складах злочину відносилася до інших тяжких 
наслідків як їх складова. Тому під іншими тяжкими наслідками стосовно ч. 2 
ст. 239 і ч. 2 ст. 240 КК України слід розуміти заподіяну шкоду здоров’ю людей: 
а) коли заподіяні тяжкі тілесні ушкодження одній, кільком або більше особам; 
б) коли заподіяні середньої тяжкості тілесні ушкодження двом або більше осо-
бам; в) захворювання хоча б однієї людини, яке потягло за собою наслідки, які 
відносяться до тяжких; г) захворювання двох і більше людей, які потягли за 
собою наслідки, що відносяться до середньої тяжкості; д) підвищення рівня 
захворюваності людей; е) прояв шкідливих спадкових змін у людей; є) скоро-
чення тривалості життя людей; и) порушення статевих функцій у людей.

Натомість під іншими збитками потрібно розуміти: а) великі матеріаль-
ні збитки; б) виведення з ладу такого засобу виробництва, як земля чи виве-
дення її з ладу на тривалий період (до ст. 240 КК). Необхідно зазначити, що 
шкода, завдана забрудненням земель, визначається на підставі Методики 
визначення розмірів шкоди, яка зумовлена забрудненням і засміченням 
земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства, 
затвердженої наказом Мінекобезпеки України від 27 жовтня 1997 року № 171 
[31]. 

Слід звернутися до ознаки «інші тяжкі наслідки», яка передбачені 
ст. 241 КК. Певні пояснення щодо неї можна знайти в авторів Науково-
практичного коментаря до КК України за ред. М.О. Потебенька та 
В.Г. Гончаренка, які до інших тяжких наслідків відносять виникнення надзви-
чайних екологічних ситуацій, аварій, масового захворювання людей, тварин, їх 



ЮРИДИЧНА НАУКА № 4(58)/2016

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО94

смерті та загибелі; захворювання однієї чи кількох осіб на тяжку хворобу; 
масове отруєння або захворювання; виникнення епідемічних чи інфекційних 
захворювань серед широкого кола осіб; поява виродження або видимих від-
хилень у розвитку дітей; значне зниження тривалості життя людей; істотне 
пригнічення імунної системи [13, с. 426]. Положення, запропоновані зазначе-
ним авторським колективом до ст. 241 КК України разом із нашою пропозиці-
єю інших тяжких наслідків стосовно ст. 236 КК України, матимуть більш 
вичерпний перелік і стабілізуватимуть правозастосовну діяльність.

Піж іншими тяжкими наслідками стосовно ч. 2 ст. 242 і ч. 2 ст. 243 КК 
України, враховуючи аналіз інших кваліфікуючих ознак, слід розуміти лише 
ті, які лежать за їх межами. Отже, зважаючи на те, що автори праць, які стосу-
ються цієї проблеми, не дають пояснення (переліку) інших тяжких наслідків, 
спробуємо дати таке пояснення на підставі матеріалів досудового слідства і 
розгляду справ цієї категорії в судах. Вивчення кримінальних справ стосовно 
ч. 2 ст. 242 і 243 КК України (всіх справ за 2001–2007 рр.) свідчить, що такими 
наслідками були: 1) заподіяння тяжких і середньої тяжкості тілесних ушко-
джень; 2) підвищення рівня захворюваності людей; 3) прояв шкідливих спад-
кових змін у людей; 4) скорочення тривалості життя людей; 5) порушення 
статевих функцій у людей; 6) масове отруєння; 7) поява виродження або види-
мих відхилень у розвитку дітей; 8) істотне пригнічення імунної системи; 
9) особливо великі матеріальні збитки, в тому числі пов’язані з відновленням
належної якості водних об’єктів та інших природних об’єктів; 10) неможли-
вість проживання населення на певній території, і в зв’язку з цим вимушене 
переселення людей тощо. 

У юридичній літературі з приводу ознаки «інші тяжкі наслідки» щодо 
ч. 2 ст. 245 КК України існують такі думки: 1) це велика матеріальна шкода, в 
тому числі і витрати через гасіння вогню тощо [30, с. 225]; 2) це завдана велика 
шкода екологічній обстановці, масова міграція тварин з місцевості, що знахо-
диться поруч з територією знищення лісових масивів [10, с. 521–522]; 3) це 
заподіяння тілесних ушкоджень кільком потерпілим, велика матеріальна 
шкода [12, с. 273].

Позиції С.Б. Гавриша, З.Г. Корчевої, М.М. Панька, М.Й. Коржанського 
щодо зазначеної ознаки мають позитивне значення. В той же час вони не спри-
яють удосконаленню правозастосовної практики і, у свою чергу, потребують 
суттєвих пояснень. Перелік зазначених наслідків необхідно доповнити: 
1) завданням тілесних ушкоджень тяжких і середньої тяжкості; 2) великі
витрати на поновлення лісів і т. ін.; 3) суттєва втрата оздоровчих і захисних 
функцій унаслідок знищення лісу тощо. Стосовно інших тяжких наслідків, 
передбачених ст. 251 КК України, в юридичній літературі існують незначні 
розходження, але лише щодо переліку таких наслідків. Наприклад, деякі авто-
ри до таких наслідків відносять: втрату поголів’я худоби чи птиці від падежу; 
масова загибель дичини, бджіл, риби; захворювання людей на хвороби, спільні 
для людей і тварин; великий розмір шкоди, заподіяної навколишньому при-
родному середовищу [13, с. 447]; інші цей перелік доповнюють зниженням 
якості продукції і сировини тваринного походження [7, с. 569]; треті цей пере-
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лік доповнюють масовим отруєнням людей, масовим захворюванням і паде-
жем тварин за відсутності епізоотії, що завдало великих матеріальних збитків, 
пов’язаних із запровадженням каран-тинних заходів, втратою продукції і сиро-
вини тваринного походження [11, с. 669]. Ці питання висвітлені у пропонова-
ному дослідженні і в публікаціях автора статті. 

Щодо ознаки «інші тяжкі наслідки», передбаченої ч. 2 ст. 252 КК 
України, існує дві точки зору. Згідно з першою до таких наслідків відносять 
спричинення тяжких тілесних ушкоджень одній чи кільком особам, середньої 
тяжкості тілесних ушкоджень двом і більше особам, великих матеріальних 
збитків чи іншої шкоди, зокрема втрата популяції тварин, занесених до 
Червоної книги, без можливості її відновлення [7, с. 573]. Згідно з другою точ-
кою зору, до таких наслідків зараховують велику шкоду екологічній обстанов-
ці, масову загибель або міграцію тварин із місцевості, якій завдана шкода [10, 
с. 535]. Цей перелік доцільно доповнити тим, що зроблений мною до ст. 236 КК 
України. Зазначене доповнення підтверджується вивченням досудового слід-
ства та справами, що розглянуті в судах. Як свідчить вивчення судової практи-
ки з означеної категорії справ, під ознакою «інші тяжкі наслідки» необхідно 
розуміти ті, які запропоновані автором статті до ст. 236 КК України.

Щодо тяжких наслідків, які зазначені в ст. 247 КК України, в існуючих 
публікаціях викладені різні погляди, які не суперечать один одному, а лише 
доповнюють перелік наслідків цієї ознаки. Так, під тяжкими наслідками розу-
міють: заподіяння значної матеріальної шкоди; зараження хворобами або заги-
бель значної частини площ лісу; залишення великої площі землі без посадок 
[30, с. 227]; загибель урожаю, поширення епіфітотії, знищення чи значного 
пошкодження посівів тощо [12, с. 276]; знищення гризунами вирощеного уро-
жаю, їх масове розплодження, зараження сільськогосподарських культур 
отруйними речовинами, отруєння людей, свійських і диких тварин та птиці, 
значне поширення епіфітотії, втрата насінням генеративних і вегетативних 
якостей чи їх зниження, зниження врожайності сільськогосподарських куль-
тур, знищення чи пошкодження посівів і насаджень інших культур тощо [7, 
с. 556]. Ці проблеми достатньо досліджені автором статті, тому проблеми  при 
застосуванні чинного законодавства не виникають.

Також потребує практичних рекомендацій ознака істотної шкоди 
(наслідки), яка характерна для ч. 1 ст. 244, ч. 1 ст. 246, ч. 1 ст. 248, ч. 1 ст. 249 
КК України. Зокрема, існує думка, що питання про заподіяння істотної шкоди 
стосовно ч. 1 ст. 244 КК України має вирішуватися у кожному конкретному 
випадку окремо з урахуванням усіх обставин справи (при цьому повинні вра-
ховуватися площа забруднення, масштаби втрат живих організмів моря, роз-
мір бюджетних видатків, спрямованих на ліквідацію наслідків порушення [7, 
с. 548]. Варто погодитися з думкою В.І. Антипова, але його рекомендації не 
дозволяють чітко кваліфікувати діяння за зазначеними наслідками. Тому 
потрібно розробити практичні рекомендації із зазначених наслідків, що були б 
зрозумілими для працівників, які мають застосовувати чинне законодавство. З 
цією метою необхідно звернутися до роз’яснення поняття «істотний», тому що 
воно означає суть чого-небудь, надто важливе, необхідне, істотна ознака чого-
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небудь [3, с. 638]. Оскільки основною ознакою континентального шельфу є 
живі організми моря, природні багатства (основні компоненти континенталь-
ного шельфу та люди), то їх знищення повністю або пошкодження, забруднен-
ня, яке значно знижує їх якість і функції, фіксується тоді, коли це стосується: 
1) значної площі шельфу; 2) значного забруднення континентального шельфу;
3) значного забруднення вод у районі континентального шельфу; 4) знищення
великої кількості живих організмів сидячих видів, тобто організмів, які в пері-
од свого розвитку прикріплені до морського судна чи під ним або можуть пере-
суватися тільки по морському дну чи в його надрах (краби, мідії, водорості, 
кунумарії, морські зірки, водорості «сидячі»; 5) значних бюджетних видатків, 
що спрямовуються на ліквідацію наслідків порушення; 6) шкоди здоров’ю 
людей і є істотною шкодою. Це також стосується істотної шкоди – наслідків, 
зазначених у ст. 246 КК України. Звісно, коли основний компонент лісу скла-
дає деревостанна рослинність, то їх порубка: 1) на значній лісосічній ділянці; 
2) у великій кількості; 3) цінної деревини; 4) втрата водоохоронних, захисних,
санітарно-гігієнічних, оздоровчих, рекреаційних функцій; 5) велика вартість 
зрубаного лісу; 6) значна екологічна цінність деревостану; 7) знищення місць 
знаходження диких тварин; 8) велика шкода лісовому господарству також 
буде складати істотну шкоду. Такої ж позиції дотримується і судова практика, 
хоча вона не враховує втрату корисних функцій лісу. Для визначення істотної 
шкоди необхідно враховувати такі нормативні акти: постанову КМ «Про роз-
міри компенсації за добування (збирання) та шкоду, заподіяну видам тварин і 
рослин, занесеним до Червоної книги України від 1 червня 1993 року № 399 
[32]; постанову КМ «Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної 
лісовому господарству» від 5 грудня 1996 року № 1464 [33]; постанову КМ 
«Про затвердження такс на деревину лісових порід, що відпускається на пні, і 
на живицю» від 20 січня 1997 року № 44 [34]; постанову КМ «Про розміри та 
порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського вироб-
ництва, які підлягають відшкодуванню» від 17 листопада 1997 року № 1279 
[35]; постанову КМ «Про затвердження такс для обчислення розміру відшко-
дування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у 
межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України» від 21 квіт-
ня 1998 року № 521 [36]; постанову КМ «Про порядок класифікації надзви-
чайних ситуацій» від 15 липня 1998 року № 1099; Лист Державного комітету 
будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного коміте-
ту України по земельних ресурсах «Про відшкодування збитків власникам 
землі та землекористувачам» № 7/250 від 26 березня 1999 року [37]; наказ 
Держкомзему, Держбуду України, Держводгоспу, Мінагропрому, Держком-
лісгоспу, Української академії аграрних наук «Про порядок грошової оцінки 
земель не сільськогосподарського призначення (крім земель населених пунк-
тів)» від 29 серпня 1997 року № 86/19/148/86/76/88 [38]. Щодо існуючих 
публікацій стосовно цієї ознаки, то необхідно зазначити, що вони мають 
загальний характер. Позиції авторів, викладені у цих публікаціях, збігаються 
[7, с. 553; 11, с. 657]. Щодо ознаки істотної шкоди при вчиненні злочинів, 
передбачених стст. 248 та 249 КК України, в юридичній літературі існують 
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подібні думки. Деякі автори розуміють істотну шкоду як таку, що оцінюється 
за такими критеріями: вартість предмета незаконного полювання, кількість 
добутого, особливу цінність звірів і птахів (враховуючи їх зникнення), еколо-
гічну цінність фауни, незначну поширеність породи у даній місцевості, склад-
ність відтворення певної породи тощо [13, с. 442–443]. Ця група авторів анало-
гічно пояснює істотну шкоду щодо злочину, передбаченого ст. 249 КК України, 
лише стосовно інших предметів злочину [39, с. 445]. Інші автори її розуміють 
через: 1) велику вартість предмета незаконного полювання за таксовими ціна-
ми; 2) велику кількість добутого; 3) особливу цінність звірів і птахів (врахову-
ючи їх зникнення); 4) значну екологічну цінність фауни; 5) незначну пошире-
ність породи у даній місцевості; 6) складність відтворення певної породи [7, 
с. 561]. Аналогічно вирішується питання щодо такої ознаки, яка передбачена в 
ст. 249 КК України [7, с. 565–566]. Дещо по-іншому тлумачиться ознака «істот-
на шкода» стосовно ст. 248 КК України. Це знищення хоча б одного лося, 
зубра, ведмедя, підрив популяції тварин, відстріл невеликих звірів і птахів, але 
на велику суму або великої кількості, яка в декілька разів перевищує величину, 
зазначену у дозвільному документі [7, с. 662–663]. Стосовно ст. 249 КК – це 
знищення місць нересту, вилов або відстріл хоча б одного морського ссавця, 
загибель великої кількості мальків, риб і водних безхребетних тих видів, які 
занесені до Червоної книги [7, с. 66]. Ці думки авторів доповнюють одна одну 
та не містять істотних суперечностей. Таку ж позицію підтримує і судова прак-
тика.

Як свідчить дослідження злочинів проти навколишнього природного 
середовища, в КК 1960 р. такої ознаки об’єктивної сторони складу злочину, як 
загибель людей не було. Ця ознака стала характерною для складів злочинів, 
передбачених стст. 236, 237, ч. 2 ст. 238, ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 241, ч. 2 
ст. 242, ч. 2 ст. 243, ч. 2 ст. 522 чинного КК України. У публікаціях, що стосу-
ються ознаки «загибель людей» у злочинах цієї категорії, викладені схожі 
думки. Під загибеллю людей розуміють смерть хоча б однієї людини [40, 
с. 215–230; 41, с. 521–573; 42, с. 496–535; 43, с. 629–671; 44, с. 407–449]. 
Зазначене тлумачення цієї ознаки відповідає вивченим нами матеріалам досу-
дового слідства та вирокам суддів. Необхідно лише зазначити, що за цією озна-
кою необхідно кваліфікувати зазначені діяння, якщо була спричинена заги-
бель як однієї, кількох осіб, так і масова їх загибель.

 Щодо такої ознаки, як екологічне забруднення значних територій 
(ст. 236), то необхідно акцентувати увагу на тому, що вона характерна лише 
для чинного КК України. Ця ознака по-різному характеризується у різних 
публікаціях. Так зазначається, що екологічне забруднення пов’язане із забруд-
ненням землі, водних ресурсів, атмосферного повітря або продуктів харчуван-
ня в цілому регіоні, радіоактивними, хімічними та іншими речовинами, які 
створюють реальну загрозу життю і здоров’ю людей [30, с. 215]. Також до 
екологічного забруднення значних територій відносять забруднення різними 
небезпечними речовинами, матеріалами, відходами лісових масивів, водойм, 
морського середовища, атмосферного повітря, земельних ділянок (наприклад, 
зміна на даній території радіоактивного фону у розмірах, які створюють небез-
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пеку для життя і здоров’я людини, генетичного фонду рослин і тварин) [11, 
с. 632]. Іноді визначення цієї ознаки повністю віддають на суб’єктивний відкуп 
суду, зауважуючи, що визначення цієї ознаки належить до компетенції суду з 
урахуванням фактичних обставин справи, розмірів заподіяної шкоди [13, 
с. 413]. Слід зазначити, що перша та друга точки не суперечать одна одній, а 
лише доповнюють тлумачення цієї ознаки. Позиція третьої групи авторів не 
має достатнього пізнавального характеру. При вирішенні питання при кваліфі-
кації за ознакою екологічного забруднення значних територій необхідно вра-
ховувати ст. 1 Закону України від 20 квітня 2000 року «Про планування і 
забудову територій», де поняття «територія» визначається як частина земної 
поверхні разом із повітряним простором і розташованими під нею надрами 
[45]. Все це дає підставу стверджувати, що ознака «екологічне забруднення 
значних територій» має оціночний характер і встановлюється з урахуванням 
конкретних (фактичних) обставин справи, що відносяться до предмета доказу-
вання. При цьому необхідно враховувати суть понять «території» та «зна-
чний», яке означає «Чималий, досить великий (кількісно, розміром, величи-
ною) і т. ін....» [46, с. 377]. Отже, під екологічним забрудненням значних тери-
торій слід розуміти забруднення різними засобами (речовинами, матеріалами, 
відходами, покидьками, що створюють реальну загрозу для життя і здоров’я 
людей, генетичного фонду рослин і тварин) землі, водних об’єктів, атмосфер-
ного повітря, лісових масивів, надр, рослин, тварин на великих (кількісно, 
розміром) територіях.

Ознака «захворювання людей» (ч. 2 ст. 242, ч. 2 ст. 243 КК) в юридичній 
літературі має різну інтерпретацію. Цю ознаку визначають як: 1) заподіяння 
шкоди здоров’ю окремих осіб або хоча б однієї людини, що відповідає за сту-
пенем тяжкості тяжким або середньої тяжкості тілесним ушкодженням; запо-
діяння шкоди здоров’ю населення (поява спадкових патологій, потворності 
або інших відхилень у розвитку дітей, скорочення тривалості життя, істотне 
підвищення рівня захворюваності населення тощо [11, с. 647]; 2) хворобу двох 
або більше осіб [7, с. 542]; 3) захворювання, небезпечні для життя і (або) 
здоров’я великої кількості людей чи на великій площі і поєднані з нестійкою 
втратою працездатності [10, с. 514]. Не варто погоджуватися із зазначеними 
точками зору, оскільки перша не враховує положення закону, де зазначається 
«захворювання людей», а не людини. Крім того, в ній усупереч позиції закону 
йдеться про завдання середньої тяжкості й тяжких тілесних ушкоджень, що не 
відповідає буквальному (граматичному тлумаченню) цієї ознаки і призводить 
до підміни цієї ознаки іншими тяжкими наслідками. Третя точка зору, що 
передбачає захворювання великої кількості людей чи на великій площі, не від-
повідає зазначеній ознаці. Крім того, необхідно зауважити, що поняття «захво-
рювання» формулюють медичні науки, а не кримінальне право, тому в даному 
випадку варто звертатися до спеціальної довідкової літератури. Так, захворю-
ваність – це статистичний показник стану здоров’я населення: кількість заре-
єстрованих захворювань на 100, 1 тис. або 10 тис. населення певної території за 
1 рік [46, с. 338]; захворюваність – «поява хвороби десь, у когось» [46, с. 338]; 
захворювати – це занедужувати, починати хворіти тощо. [46, с. 338]. Зазначені 
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тлумачення також підтверджують нашу позицію, що захворюваність – це не 
завдання тілесних ушкоджень, а наявність хвороби. Враховуючи вищевикла-
дене, до ознаки «захворювання людей» слід відносити: 1) захворювання не 
менше як двох осіб на захворювання, небезпечні для життя та здоров’я; 
2) поява спадкових патологій, потворності та інших відхилень у розвитку
дітей, скорочення тривалості життя, істотне підвищення захворюваності насе-
лення.

Запропоноване тлумачення ознаки «захворювання людей» (ч. 2 ст. 239, 
ч. 2 ст. 240 КК), яке відповідає її описанню і буквальному розумінню в законі, 
дозволяє перейти до дослідження такої ознаки, як «масове захворювання 
людей». Ця ознака також неоднозначно трактується в юридичній літературі: 
1) це одночасне захворювання принаймні десятка осіб [7, с. 532]; 2) масове
захворювання людей – це захворювання, небезпечне для життя або здоров’я 
великої кількості людей чи на великій площі, поєднані з нестійкою втратою 
працездатності [10, с. 508]. Зрозуміти цю ознаку без пояснення такої ознаки 
(наслідку), як масове захворювання населення (ч. 2 ст. 253 КК) неможливо. В 
юридичній літературі ці поняття не розрізняють [11, с. 673; 13, с. 538]. З метою 
надання практичних рекомендацій необхідно звернутися до довідникової літе-
ратури. Під населенням розуміють сукупність людей, які проживають на 
Землі, в якій-небудь країні, області і т. ін., людність, люд, народ, люди, які про-
живають в якомусь одному місці [46, с. 579]. В той же час люди – це суспільні 
істоти, які є найвищим ступенем розвитку живих організмів, мають свідомість 
тощо [46, с. 499]. Перше визначення (населення) пов’язане з територією, дер-
жавою, місцем, друге – лише зі ступенем розвитку живих організмів, як істо-
тою. На основі цих визначень і вищезазначених точок зору поняття «масове 
захворювання людей» можна визначити як захворювання (одночасне або 
послідовне) великої кількості людей безвідносно до певного місця і поєднане 
з нестійкою втратою працездатності. Під масовим захворюванням населення 
слід розуміти захворювання великої кількості людей, які проживають на якій-
небудь території, в якомусь одному місці. Зазначені вище судження дозволя-
ють запропонувати положення, які сприятимуть вдосконаленню чинного 
законодавства. Зокрема, стст. 241–243 КК України варто доповнити частиною 
третьою такого змісту: «Діяння, передбачені частиною першою або другою цієї 
статті, якщо вони спричинили масове захворювання населення, масову заги-
бель людей або екологічну катастрофу» 

Такі ознаки (наслідки), як «масова загибель тваринного і рослинного 
світу» (ч. 2 ст. 242, ч. 2 ст. 243 КК); «масова загибель тварин» (ч. 2 ст. 245 КК); 
«масове знищення звірів, птахів чи інших видів тваринного світу» (ч. 2 ст. 248 
КК); «масове знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу» (ч. 2 
ст. 249 КК) є новими ознаками. Винятком у чинному КК України є лише озна-
ка «масова загибель риби», яка була зафіксована в ч. 2 ст. 228 КК України 
1960 року. Проведемо дослідження зазначених нами ознак. Насамперед звер-
немося до таких ознак, як «масова загибель об’єктів тваринного і рослинного 
світу» та «масова загибель тварин». Проаналізуємо існуючі точки зору щодо 
зазначених ознак у юридичній літературі. Так, одні автори під ознакою масової 
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загибелі об’єктів тваринного і рослинного світу розуміють загибель такого 
числа тварин або знищення рослин на таких площах, які є співставними з роз-
мірами загальної популяції відповідного виду тварин або площами зростання 
відповідних рослин (наприклад, це загибель значної кількості тварин, усієї або 
більшої частини риби у водоймі або на значній площі, великої кількості цінних 
порід риб, інших об’єктів тваринного світу, знищення або пошкодження посі-
вів, рослин на значних площах угідь) [7, с. 542]. Аналогічне визначення ці 
автори дають і стосовно масової загибелі тварин [7, с. 551]. Друга точка зору 
полягає в тому, що під цими ознаками розуміють оціночне поняття, яке потріб-
но у кожному конкретному випадку враховувати, зокрема кількість і екологіч-
ну цінність знищених об’єктів флори і фауни, можливість їх відтворення, 
площу виведених з ладу угідь або площу, на якій знищено тварин, рибу чи 
рослини, вартісне вираження шкоди, заподіяної довкіллю й обрахованої за від-
повідними таксами, обсяг і вартість робіт, які необхідно провести для ліквіда-
ції негативних наслідків [11, с. 647-650]. Прихильники третьої точки зору цю 
ознаку характеризують як приведення в непридатний стан рослин на великих 
площах, у великій кількості чи на значну суму; приведені в непридатний або 
частково непридатний стан або в часткову непридатність урожаю сільськогос-
подарських рослин у великій кількості чи на значну суму; знищенні тварин; 
знищенні засобів сільськогосподарського виробництва – посівного матеріалу, 
земель, насаджень; знищенні і отруєнні риби тощо [13, с. 428]. Віддаючи 
належне цінності зазначеним тлумаченням, варто звернути увагу на такі недо-
ліки. Автори зазначених точок зору від загибелі зазначених природних об’єктів 
переходять до їх безпосереднього знищення, що не відповідає буквальному 
описанню законів (ч. 2 ст. 242, ч. 2 ст. 243 і ч. 2 ст. 245 КК України). Щодо 
іншого роз’яснення, то ці положення доповнюють зміст ознак. На підставі 
зазначеного аналізу під ознакою (наслідками) «масова загибель об’єктів тва-
ринного і рослинного світу» слід розуміти загибель такої кількості тварин або 
рослин на таких площах, які є співставними з розмірами загальної популяції 
відповідного виду тварин або площею зростання відповідних рослин (напри-
клад, загибель значної частини тварин, великої кількості цінних порід об’єктів 
тваринного і рослинного світу на значних площах). При оцінці такої ознаки 
потрібно в кожному конкретному випадку враховувати такі критерії: 1) велика 
кількість; 2) велика екологічна цінність зазначених природних об’єктів; 
3) можливість їх відтворення; 4) вартісне велике вираження шкоди; 5) обсяг і
вартість робіт, які необхідно провести для ліквідації негативних наслідків. 

Щодо ознак «масове знищення звірів, птахів чи інших видів тваринного 
світу» (ч. 2 ст. 248 КК); «масове знищення риби, звірів чи інших видів тварин-
ного світу (ч. 2 ст. 249 КК), то наслідки, які виникли таким же способом, як 
вищеназвані, свідчать, що вони є результатом безпосередньої дії, спрямованої 
на зазначені об’єкти природи, на відміну від попередніх ознак. Такі наслідки 
можуть бути, коли полюванням чи незаконним зайняттям рибним, звіриним 
або іншим добувним промислом знищується повністю або майже повністю 
зазначені предмети злочину на території мисливського угіддя чи його певної 
частини, або на території певного водного об’єкта. В наявних публікаціях 
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питання зазначених наслідків автори чомусь обійшли. Цей підхід суперечить 
теорії кримінального права, коли досліджуються лише прямо зазначені наслід-
ки, а ті, що випливають зі змісту кримінально-правової норми, залишаються 
осторонь такого вивчення.

У ст. 251 КК України називають такі наслідки, як «спричинення поши-
рення епізоотії». Ці наслідки в юридичній літературі не мають суттєвих роз-
ходжень. Так, деякі автори під поширенням епізоотії розуміють як первісне 
зараження тварин епізоотичною хворобою, так і розповсюдження хвороби, 
наприклад, за межі території, на якій введено карантинний режим [7, с. 569]. 
Інші характеризують як поширення заразних хвороб тварин за відносно корот-
кий проміжок часу на значній території, що характеризується безперервністю 
епізоотичного процесу [10, с. 533]. Зазначені погляди лише доповнюють один 
одного. На підставі викладеного можна стверджувати, що під поширенням 
епізоотії слід розуміти як первісне зараження тварин епізоотичною хворобою, 
так і розповсюдження заразних хвороб, тварин за відносно короткий проміжок 
часу на значній території, що характеризується безперервністю епізоотичного 
процесу. Такої позиції дотримується і судова практика щодо зазначеної катего-
рії справ.

Щодо таких наслідків, як «тяжкі екологічні аварії» (ст. 253 КК) в юри-
дичній літературі існують суперечності. Під такою ознакою розуміють вихід з 
ладу (через відсутність обов’язкових інженерних систем захисту довкілля) 
одного з технологічних ланцюгів виробництва, певного агрегата, зупинка всьо-
го виробництва, велике пошкодження ємності зі шкідливими речовинами 
тощо, що заподіяло або могло заподіяти шкоду навколишньому природному 
середовищу або власності [7, с. 576]. Деякі автори під зазначеною ознакою 
розуміють велику за масштабами і тяжку за наслідками подію техногенного 
характеру, що спричинила загибель людей або створює на об’єкті чи окремій 
території загрозу життю та здоров’ю людей і призводить до руйнування буді-
вель, споруд, обладнання транспортних засобів, порушення виробничого або 
транспортного процесу чи завдає істотної шкоди довкіллю (наприклад, аварія 
з викидом сильнодіючих, отруйних речовин, радіаційна аварія) [11, с. 673]. 
Деякі дослідники ототожнюють технологічну аварію з катастрофою і вважа-
ють, що це подія, внаслідок якої втрачений контроль над промисловим 
об’єктом, спорудою, ядерною установкою і т. п., яке призвело чи може призвес-
ти до шкідливого впливу на людей і навколишнє середовище, що перевищує 
допустимі межі, встановлені нормами, правилами і стандартами безпеки [10, 
с. 538]. У висвітлених думках є певні недоліки: 1) в останній точці зору робить-
ся ототожнення понять «аварія» та «катастрофа», що явно суперечить науко-
во-обґрунтованій думці в науці; 2) автори першої точки зору недостатньо 
обґрунтовують обмеження щодо впливу аварії на інші об’єкти та пов’язують 
аварію лише з виробництвом; 3) автори другої точки зору вживають у визна-
ченні поняття «катастрофа», вказуючи на великий масштаб події і наслідків. У 
той же час у всіх цих визначеннях є раціональне зерно, яке ми і використовує-
мо для характеристики досліджуваної ознаки. Враховуючи вищевикладене, 
слід запропонувати визначення тяжкої екологічної аварії. Тяжка екологічна 
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аварія – наслідок діяння, передбаченого ч. 2 ст. 253 КК, – це викид з вини 
людини у навколишнє природне середовище певними об’єктами (введенням в 
експлуатацію без обов’язкових інженерних систем захисту навколишнього 
природного середовища споруд, які можуть викликати стан екологічної аварії) 
шкідливих речовин у таких обсягах, що виникає загальна небезпека для навко-
лишнього природного середовища, людей і матеріальних утворень. 

Ознака об’єктивної сторони (наслідки) «екологічна катастрофа» 
по-різному оцінюється в юридичній літературі: 1) велика за масштабом аварія 
чи інша подія, що призводить до тяжких наслідків [13, с. 451]; 2) надзвичайна 
подія природного характеру, яка зумовлює виникнення надзвичайної еколо-
гічної ситуації (наприклад, надзвичайно великі за площами поширення лісові, 
торф’яні пожежі, катастрофічне затоплення тощо) [11, с. 673]; 3) подія (як 
правило, несподівана), яка сталася у зв’язку з відсутністю обов’язкових інже-
нерних систем захисту довкілля і спричинила шкоду навколишньому природ-
ному середовищу глобального або державного характеру: вихід із користуван-
ня великих земельних ділянок (наприклад, 30-кілометрової зони навколо 
Чорнобильської АЕС), знищення фауни і флори у басейні річки чи його зна-
чній частині, загибель або захворювання великої кількості людей. Зазначені 
точки зору мають певні неточності та деякий відхід від ознаки «екологічна 
катастрофа», яка зазначена в диспозиції ст. 253 КК України, що призводить до 
пересічення понять, що суперечить законам формальної логіки. Так, автори 
першої точки зору необґрунтовано зводять катастрофу до аварії та іншої події, 
що призводять до тяжких наслідків. У суспільному житті, у сфері навколиш-
нього природного середовищі, технічному забезпеченні виробництва тощо є 
багато подій, які призводять до тяжких наслідків, але їх не слід відносити до 
катастрофи. Прихильники другої версії зводять екологічну катастрофу лише 
до фактора (причини) природного характеру. Така точка зору не має нічого 
спільного із зазначеною в ст. 253 КК України досліджуваною ознакою. Більш 
прийнятною є думка третьої групи авторів, які пов’язують цю ознаку з діяль-
ністю людини, хоча ця подія мотивується лише відсутністю інженерних сис-
тем захисту довкілля. 

З метою пошуку виходу з цієї ситуації звернемося до довідкової літера-
тури. Енциклопедичний словник тлумачить катастрофу як велику аварію в 
процесі господарської діяльності, що спричинила шкоду для людини, навко-
лишнього середовища (людські жертви, погіршення здоров’я населення або 
якості природного середовища тощо) в значних розмірах (як правило, до ката-
строфи відносять великі аварії, за яких загинуло не менше певної кількості 
людей (як правило, не менше 10 людей), матеріальна шкода перевищила певну 
суму або відбувся збіг цих обставин [47, с. 307]. Новий тлумачний словник 
української мови характеризує катастрофу як раптове лихо, подію з тяжкими 
трагічними наслідками; знищення, загибель, руйнація [48, с. 229]. Для того, 
щоб сформулювати визначення поняття «катастрофа» потрібно з усіх відпо-
відних визначень врахувати такі ознаки: 1) раптове лихо; 2) подію з тяжкими 
трагічними наслідками; 3) знищення, загибель, руйнація; 4) виникає в процесі 
господарської діяльності; 5) велика подія за масштабом; 6) надзвичайна подія; 
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7) викликає надзвичайну екологічну ситуацію; 8) яка спричинена відсутністю
обов’язкових інженерних систем захисту довкілля; 9) яка завдала шкоду 
навколишньому природному середовищу глобального або державного харак-
теру. 

Таким чином, під екологічною катастрофою необхідно розуміти (наслі-
док діяння, передбаченого ч. 2 ст. 253 КК) раптовий викид у навколишнє при-
родне середовище певними об’єктами внаслідок широкомасштабної аварії з 
вини людини (введенням в експлуатацію без обов’язкових інженерних систем 
захисту навколишнього природного середовища споруд, які можуть виклика-
ти стан екологічної катастрофи) великої кількості шкідливих матеріальних 
утворень, що призвело до різких або комулятивних вкрай несприятливих і 
незворотних перетворень навколишнього природного середовища, погіршен-
ня екологічної рівноваги, втрати стійкості ландшафтів, у результаті чого зазна-
чене середовище переходить в інший екологічний стан з меншим, порівняно з 
вихідним рівнем його складності, речовинним, енергетичним, інформаційним 
і людським потенціалом.

Щодо наслідків, зазначених у диспозиції ст. 254 КК України, погляди, 
викладені в юридичній літературі, суттєво не відрізняються. Під тривалим 
зниженням родючості землі розуміють зменшення врожайності (наприклад, 
через ґрунтовтому) будь-якої сільськогосподарської культури на три і більше 
років (коли рентабельність вирощування сільськогосподарських культур 
наближаються до критичної відмітки, коли вирощування сільськогосподар-
ських культур стає екологічно недоцільним [7, с. 578]; під такими наслідками 
вважають зниження здатності землі продукувати (формувати) врожай, що 
триває 2 роки [13, с. 452]. Ці дві різні точки зору доповнюють одна одну. Але 
вони мають певні неточності та недоліки. Перша передбачає зниження родю-
чості землі як природного процесу, а не результату людської негативної діяль-
ності. Ці положення також стосуються і другого погляду. Крім того, як перша, 
так і друга точка зору під тривалістю розуміють більше 2, 3 і більше років, не 
обґрунтовуючи це положення. Також це стосується і законодавчої неточності 
термінології, зокрема вживання поняття «земля» замість поняття «ґрунт». 

На основі зазначеного вище й тлумачення термінів «тривалий» (що 
довго продовжується) [46, с. 1266]; «тривати» (відбуватися протягом якого-
небудь часу, продовжуватися) [46, с. 1266], а також залежно від виду або типу 
ґрунту, його походження (генезис) і характеру ґрунтоутворювальних процесів, 
що відбуваються в ньому (піщані, супіщані, глинисті й суглинисті), поновлен-
ня родючості має різні терміни [49, с. 205], оскільки родючість ґрунту – це 
здатність ґрунту задовольнити кореневі системи достатньою кількістю пові-
тря, тепла і сприятливим фізико-хімічним середовищем для продуктивної 
діяльності (потенційна – природна і ефективна – придбана родючість ґрунту) 
[7, с. 578]. Зважаючи на це, зазначення авторами терміну три роки або більше 
двох років надто довільне. Цей термін може встановлюватися по кожній кон-
кретній справі залежно від наведених нами чинників і конкретних обставин 
справи. Під тривалим зниженням родючості ґрунту (землі – в законі) необхід-
но розуміти зниження здатності ґрунту продукувати (формувати) врожай 
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будь-якої сільськогосподарської культури тривалий час залежно від типу 
ґрунту, коли вирощування сільськогосподарських культур стає екологічно 
недоцільним (наближається до критичної відмітки нерентабельності).

Зазначені положення мають знайти місце у відповідній постанові 
Пленуму Верховного Суду України.

Щодо ознаки «втрата родючості землі» в кримінально-правовій літера-
турі існують такі погляди: 1) це повна втрата родючості або її втрата до такого 
рівня, при якому вирощувати сільськогосподарські культури стає нерента-
бельним [7, с. 578]; 2) значне зниження властивостей земель, що призводить до 
втрати їх здатності продукувати врожай [13, с. 452].

Можна погодитися із зазначеними тлумаченнями ознаки «втрати родю-
чості землі», але з певними уточненнями, а саме: що поновлення родючості 
ґрунту потребує суттєвих матеріальних затрат.

Слід звернутися до ознаки складу злочину «виведення земель із сіль-
ськогосподарського обороту», передбаченого ст. 254 КК України. З приводу 
роз’яснення цієї ознаки в юридичній літературі існують такі погляди: 1) це 
тимчасове припинення (консервація) використання земель або вилучення 
земель із використання назавжди внаслідок приведення їх у такий стан, за 
якого вони не можуть бути використані для вирощування сільськогосподар-
ських культур через їх засолення, ерозію, забруднення, отруєння тощо або вна-
слідок економічної збитковості їх використання за призначенням [7, с. 578]. 
Консервація земель – виведення з господарського обороту (сільськогосподар-
ського або промислового) земель на певний термін для здійснення заходів 
щодо відновлення родючості та екологічно задовільного стану ґрунтів, а також 
для встановлення або повернення (відновлення) втраченої екологічної рівно-
ваги у конкретному регіоні [7, с. 578]; 2) це вимушена консервація земель, 
спричинена деградацією (механічною, фізичною, хімічною, фізико-хімічною, 
біологічною, гідромеліоративною) ґрунтів, яка не давала можливості забезпе-
чити відтворення їх природних властивостей при існуючому використанні [13, 
с. 452]; 3) це викликане процесами не лише пов’язаними з утратою родючості 
ґрунтів, але й утворенням ярів, зсувів тощо [11, с. 674]. Слід зазначити, що 
перша та друга точки зору доповнюють одна одну та не суперечать одна одній. 
Третя точка зору не відповідає чинному законодавству ст. 254 КК України, 
оскільки такий вихід земель із сільськогосподарського обігу визначається як 
природний процес, а не як наслідок діяння людини. Таким чином, під виведен-
ням земель із сільськогосподарського обігу (наслідки) необхідно розуміти як 
тимчасове припинення (консервацію, спричинену механічною, фізичною, 
хімічною, фізико-хімічною, біологічною, гідромеліоративною та іншою дегра-
дацією ґрунтів) використання земель або вилучення земель із використання 
назавжди внаслідок приведення їх у такий стан, за яким вони не можуть бути 
використані для вирощування сільськогосподарських культур через їх засо-
лення, ерозію, забруднення, отруєння тощо або внаслідок екологічної збитко-
вості їх використання за призначенням внаслідок негативного діяння людини.

Такий наслідок, як змивання гумусного шару (ст. 254 КК) в існуючих 
публікаціях або взагалі не висвітлюється, або якщо й висвітлюється, то не на 
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підставі практики. З приводу цієї ознаки є лише одна точка зору – це таке 
використання земель, за якого внаслідок неправильного зрошування, недотри-
мання правил догляду за іригаційними спорудами тощо змивається верхній 
шар ґрунту або з нього потоками води вимивається перегній [7, с. 578]. Проте 
змивання гумусного шару може також відбуватися просто змиванням гумус-
ного шару (горизонту) і не внаслідок використання земель сільськогосподар-
ського призначення. На підставі викладеного пропонується таке роз’яснення 
наслідку змивання гумусного шару – це таке використання земель, за якого 
внаслідок неправильного зрошування, недотримання правил догляду за ірига-
ційними спорудами тощо змивається верхній шар ґрунту або з нього потоками 
води вимивається перегній, або просто умисне змивання гумусного шару для 
використання землі за іншим призначенням. 

Ознака ст. 254 КК «порушення структури ґрунту» трактується як зміна 
форм і розмірів ґрунтових агрегатів під впливом надмірного антропогенного 
навантаження, водної і вітрової ерозії, забруднення тощо [13, с. 452]; це така 
зміна його механічного та хімічного складу, яка впливає на фізичні та водні 
властивості ґрунту, внаслідок чого ґрунт втрачає (повністю або частково) влас-
тивості засобу сільськогосподарського виробництва (родючість) [7, с. 578]. З 
першою точкою зору не можна погодитися, оскільки вона визначає наслідки 
не як результат злочинної діяльності людей, а як антропогенні природні впли-
ви на ґрунт. Друга точка зору більш вдала і може з нашими доповненнями бути 
сприйнята практикою. Таким чином, під порушенням структури ґрунту необ-
хідно розуміти негативне діяння людини, яке викликає зміну форм і розмірів 
ґрунтових агрегатів внаслідок зміни у ґрунті механічного та хімічного складу, 
що впливає на фізичні та водні властивості ґрунту, внаслідок чого ґрунт втра-
чає (повністю або частково) властивості засобу сільськогосподарського вироб-
ництва.

Крім того, питання, які окреслюють проблему, що розглядається в даній 
статті, піднімались і піднімаються не тільки вітчизняними вченими, але й зару-
біжними, та мають певну полемізацію в кримінально-правовому колі деяких 
зарубіжних країн [50, с. 375; 51, с. 170, 52, с. 10–30; 53, с. 285; 54, с. 511].

Висновки. На підставі викладеного можна стверджувати, що тверджен-
ня П.Ф. Повеліциної, В.О. Широкова, Е.М. Жевлакова про те, що злочини у 
сфері охорони навколишнього природного середовища за своєю конструкцією, 
як правило, відносяться до так званих формальних складів, є помилковим. У 
чинному КК України 2001 р. до злочинів, що містять формальні склади зло-
чинів, що стосуються навколишнього природного середовища, відносяться: 
ч. 1 ст. 238 КК, а також ч. 2 ст. 238 КК (за винятком ознак: 1) що спричинили 
загибель людей; 2) чи інші тяжкі наслідки); ч. 1 ст. 239 КК; ч. 1 ст. 240 КК, а 
також частина 2 ст. 240 КК (за винятком ознак: 1) якщо вони спричинили 
загибель людей; 2) їх масове захворювання; 3) інші тяжкі наслідки); ч. 1 ст. 241 
КК; ч. 1 ст. 242 КК; ч. 1 ст. 243 КК, а також ч. 3 ст. 243 КК; ст. 244 КК (за винят-
ком ознаки заподіяння істотної шкоди); ст. 248 КК (за винятком ознаки запо-
діяння істотної шкоди ч. 1); ч. 2 ст. 249 КК; ст. 250 КК; ч. 1 ст. 253 КК.
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Матвійчук В.К.  Наслідки вчинення злочинів проти навколишнього природ-
ного середовища: теоретичні, методологічні і практичні проблеми

У статті досліджено наслідки вчинення злочинів як ознаки об’єктивної сторо-
ни діянь проти навколишнього природного середовища. Проаналізовано існуючі 
судження щодо теоретичних і методологічних підходів у задекларованій проблемі та 
існуючу практику. Зроблено висновки і надано пропозиції щодо удосконалення законо-
давства у цій сфері та практики застосування кримінально-правових форм.

Ключові слова: наслідки вчинення злочинів, сфера навколишнього природного 
середовища, екологічна аварія, екологічна катастрофа. 

Матвейчук В.К. Последствия совершения преступлений против окружаю-
щей среды: теоретические, методологические и практические проблемы

В статье исследуются последствия совершения преступлений как признака 
объективной стороны деяний против окружающей среды. Проанализированы суще-
ствующие суждения относительно теоретических и методологических подходов в 
задекларированной проблеме и существующая практика. Сделаны выводы и предло-
жения по совершенствованию законодательства в этой сфере и практики примене-
ния уголовно-правовых форм.

Ключевые слова: последствия совершение преступлений, сфера окружающей 
среды, экологическая авария, экологическая катастрофа.

Matviуchuk V.  The consequences of committing crimes against the environ-
ment: theoretical, methodological and practical problems

The article deals with the consequences of crimes, as signs the objective of offenses 
against the environment. The author examines the existing opinions on the theoretical and 
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methodological approaches to the declared problem, examines current practices and provides 
conclusions and proposals to improve legislation in this area and the practice of criminal 
forms.

Keywords: Consequences of committing crimes; The scope of environmental 
protection; Ecological disaster; Ecological catastrophe.

Стаття надійшла до редакції  06.04.2016.
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УДК 343

O.M. Oleinichuk 

WAYS TO IMPROVE OF CORPUS DELICTI UNDER 
ARTICLE 175 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE 

О.М. Олєйнічук
здобувач кафедри кримінального права, 
кримінології, цивільного та господарського права 
ВНЗ «Національна академія управління»

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, 
ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 175 КК УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Актуальність цієї публікації зумовлена тим, що 
в ході роботи над дисертаційним дослідженням на тему: «Кримінальна відпо-
відальність за невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установ-
лених законом виплат» нами було проведено глибокий та всебічний аналіз 
численних джерел як вітчизняного, так і зарубіжного законодавства та сфор-
мульовано відповідні пропозиції щодо вдосконалення ст. 175 КК України. 
Однак вони були висвітлені у різні роки й у різних джерелах,  тому видається 
доцільним об’єднати всі висловлені пропозиції  в межах однієї публікації з 
урахуванням необхідної їх актуалізації та доцільності.

Ч. 7 ст. 43 Конституції України, передбачено, що право на своєчасне 
одержання винагороди за працю захищається законом; ст. 46, що громадяни 
мають право на соціальний захист; ст. 53, що держава забезпечує надання дер-
жавних стипендій та пільг учням і студентам [1]. Дослідження складу злочину 
невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом 
виплат, є досить важливим, адже в ст. 1 Кримінального кодексу України зафік-
совано, що його завданням є правове забезпечення охорони прав і свобод 
людини й громадянина, власності тощо [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суттєвий внесок у досліджен-
ня питань кримінальної відповідальності за злочин щодо невиплати заробітної 
плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат зробили 
П.П. Андрушко, А.П. Бабій, С.І. Бородін, Ю.С. Варанкіна, Ю.В. Гродецький, 
Н.Ю. Гронська, І.О. Зінченко, О.В. Кладков, Д.Л. Кокорін, Л.М. Кривоченко, 
А.С. Курманов, С.Я. Лихова, М.І. Мельник, О.В. Панкратова, Є.І. Соктоєва, 
В.В. Топчій та інші. Проблемами заробітної плати та соціального забезпечення 
переймаються й міжнародні організації та спільноти [3; 4; 5; 6; 7].

Але в цілому пропоноване дослідження ґрунтується на працях автора, 
опублікованих раніше у різних фахових та інших виданнях, а також оприлюд-
нених у ході проведення різного роду наукових заходів (конференцій, круглих 
столів тощо).

© Олєйнічук О.М., 2016
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Мета статті полягає в узагальненні, систематизації та гармонізації вису-
нутих автором цього дослідження у різний час пропозицій щодо внесення змін 
і доповнень до ст. 175 КК України.

Основні результати дослідження. Нами запропоновано зміни до 
Кримінального кодексу України з обґрунтуванням таких поданих пропозицій.

1. Зміни та доповнення до ст. 175 КК України передусім викликані про-
веденим всебічним дисертаційним дослідженням проблем кримінальної відпо-
відальності за безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи 
інших установлених законом виплат, які склалися при застосуванні кримі-
нального законодавства України та вирішенні їх за допомогою аналізу історич-
них джерел карного права, положень наукової школи, емпіричної та соціоло-
гічної бази, суміжного та міжгалузевого розмежування, кримінальних норм 
деяких зарубіжних держав.

2. Заміна визначення такої ознаки складу цього злочину, як потерпілий
з терміна «громадянам» на визначення «будь-якій фізичній особі, що має на це 
право» назріла вже досить давно. У зазначеному переконує як судова практика 
та аргументація різних вчених, у т.ч. і автора цієї статті у публікації [8], так і 
офіційні пропозиції та зауваження Верховного Суду України на проект Закону 
України «Про посилення відповідальності за несвоєчасну виплату або безпід-
ставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших встановлених 
законом виплат» (реєстр. № 2473 від 14 травня 2008 року), у якому зверталася 
увага законодавця на недолік чинної редакції частини першої статті 175 КК, а 
саме: з редакції цієї статті випливає, що під охорону кримінального закону під-
падають лише громадяни України, а іноземцям або особам без громадянства 
такі гарантії не надаються [9]. Також, зазначене відповідає й положенням ч. 1 
ст. 55 Кримінального процесуального кодексу України [10] тощо. Слід відмі-
тити, що, на відміну від України, жодне зарубіжне законодавство не визначає 
потерпілим у подібних складах злочину громадянина. Як правило, потерпіли-
ми є працівники або будь-які фізичні особи, яким не виплачено відповідні 
встановлені виплати, а саме: 1) у злочинах з формальним складом –  ч. 3 ст. 152 
КК Казахстану 2014 р. [11]; ст. 152 КК Киргизстану [12; 13, с. 165]; ч. 1 та ч. 2 
ст. 145-1 КК РФ [14]; ст. 153-1 КК Таджикистану [15]; ст. 192-7 КК Узбекистану 
внесена змінами станом на 20 серпня 2015 року [16]; ч. 2 ст. 257 КК Іспанії [17; 
18, с. 83]; стст. 166 та 167 КК Македонії [19]; стст. 224 та 229 КК Чорногорії 
[20]; стст. 196 та 202 КК Словенії [21]; стст. 132 та 134 КК Хорватії [22]; части-
на XVII ст. 387 КК Мексики [23]; абз.2 § 412 КК Норвегії [24; 25, с. 303-304]; 
§1a (§1 у старій редакції [26, с. 158]) та § 3 ст. 218 КК Польщі [27]; ч. 1 ст. 214
КК Словаччини [28] та 2) з матеріальним складом – це ч. 3 ст. 145-1 КК РФ 
[14]; п.а ч. 2, ч. 3 та ч. 4 ст. 214 КК Словаччини [28] та ст. 159 КК Швейцарії [29; 
30, с. 184].

У зв’язку із тим, що спеціальних суб’єктів, не зазначених у кримінально-
му законі, неможливо притягнути до відповідальності, пропонується розши-
рити зазначену ознаку цього складу злочину. Першим доповненням до пере-
лічених керівників буде текст «а також іншого відособленого структурного 
підрозділу, що має відокремлену бухгалтерію», адже такі «частково залежні» 
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від юридичної особи керівники структурних підрозділів мають можливість 
самостійно розпоряджатися відповідними коштами, а тому можуть також вчи-
няти ці злочини. У зазначеній частині також враховано досвід законодавця та 
вчених вищезазначених зарубіжних країн [11–30] у власній інтерпретації. 
Другим доповненням після зазначеного вище буде такий текст «чи капітаном 
будь-якого судна у разі покладення на нього таких обов’язків». Введення тако-
го доповнення обумовлено як урахуванням історичного досвіду такої кримі-
нальної відповідальності [31; 32, с. 135], так і тим, що на капітана можуть 
покладатися обов’язки ведення суднової бухгалтерії та виплати екіпажу заро-
бітної плати тощо [33]. Наступне доповнення після цього замінює застаріле 
визначення «громадянином – суб’єктом підприємницької діяльності» на те, 
яке насамперед відповідає Цивільному кодексу України [34] та наповнює 
новим змістом відповідно до нововведень Податкового кодексу України [35]. 
Пропонуємо такі зміни: «чи фізичною особою – підприємцем або фізичною 
особою, яка провадить незалежну професійну діяльність і використовує 
найману працю» [36].

Аналіз вироків щодо засуджених за ст. 175 КК України у період з 2007 р. 
по 2015 р. показав, що немає єдиного підходу до кваліфікації при однакових 
умовах вчинення цього злочину, а саме: при нецільовому використанні коштів 
на інші потреби як за ч. 1, так і ч. 2 цієї статті. Дослідження 1017 вироків, у т.ч. 
50 вироків, винесених за ч. 2, підтверджують вищезазначене,  також звертаємо 
увагу, що у близько 5 % цих вироків саме за ч.1 було прямо зазначено корисли-
вий мотив. Отже, все це свідчить про недосконалість положень цієї статті і 
потребує внесення подальших змін, а тому ми пропонуємо у ч. 2 цієї статті 
додати після слова «внаслідок» слово «іншого» та після слова «коштів» текст 
«з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах», що дозволить, напри-
клад, розмежувати нецільове використання відповідних коштів на потреби 
підприємства і на особисті безпосередньо корисливі.

В інтересах суспільної безпеки та для зручності кваліфікації вважаємо, 
що слід додати особливо кваліфіковану частину з формулюванням нової ква-
ліфікуючої ознаки «спричинило тяжкі наслідки», яка є з матеріальним скла-
дом, з відповідною санкцією як тяжкий злочин. Пропонуємо такий текст нової 
ч. 3: «Діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони 
спричинили тяжкі наслідки». При розгляді цього питання також враховано 
досвід зарубіжних країн, закріплений у таких кримінальних нормах, а саме: 
ч. 3 ст. 145-1 КК РФ [14]; п.а ч. 2, ч. 3 та ч. 4 ст. 214 КК Словаччини [28] та 
ст. 159 КК Швейцарії [29; 30, с. 184].

До попередньо зазначеного слід додати, що у ч.3 Висновку Головного 
науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України від 
31.05.2008 на пропозицію Кабінету Міністрів України розглянути проект 
Закону України «Про посилення відповідальності за несвоєчасну виплату або 
безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших встановле-
них законом виплат» від 14.05.2008 реєстр. №2473, зокрема було зазначено, що 
введення до ч. 2 ст. 175 КК нової кваліфікуючої ознаки у вигляді спричинення 
тяжких наслідків потребує розкриття її змісту подібно до того, як це передба-
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чено, наприклад, у стст. 364, 423 КК [37]. Також враховуючи те, що у реальній 
судовій практиці доволі часто трапляються випадки, коли суми невиплат на 
одного потерпілого доволі значні, наприклад, у вироку № 37880486 з Єдиного 
державного реєстру судових рішень (http://www.reyestr.court.gov.ua) за ч. 1 
практично всі суми невиплати заробітної плати на одного потерпілого трохи 
більше 20 тис. грн (загальна сума більше 700 тис. грн), у якому суб’єкта цього 
злочину реально засуджено до 1 року позбавлення волі з додатковим покаран-
ням на 3 роки. У вироку № 43059282 за ч. 1 сума такої невиплати наближаєть-
ся до 20 тис. грн в одного потерпілого (загальна сума до 40 тис. грн). Винного 
засуджено до обмеження волі протягом 1 року, незважаючи на те, що таке 
покарання не передбачене її санкцією, а відноситься до ч. 2 цієї статті, причому 
на підставі стст. 75 та 76 КК України суд звільнив від відбуття основного пока-
рання, залишивши лише додаткове, яке полягає у позбавленні права обіймати 
адміністративно-господарські посади та займатися фінансово-господарською, 
організаційно-розпорядчою діяльністю строком на 1 рік. Пропонуємо з метою 
запобігання доведення до таких значних невиплат на одного потерпілого дода-
ти до нової третьої частини таку примітку: «Тяжкими наслідками у цій статті 
вважається завдана одній особі сукупна матеріальна шкода (заборгованість), 
яка у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян».

Чинну ч. 3 пропонуємо залишити як ч. 4 з виключенням слова «грома-
дянам» у зв’язку із вищезазначеними змінами ч. 1.

Висновок. На підставі викладеного можна запропонувати нову редак-
цію ст. 175 КК України:

«Стаття 175. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших 
установлених законом виплат

1. Безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої
установленої законом виплати будь-якій фізичній особі, що має на це право, 
більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи 
або організації незалежно від форми власності, а також іншого відособленого 
структурного підрозділу, що має відокремлену бухгалтерію, чи капітаном 
будь-якого судна у разі покладення на нього таких обов’язків, чи фізичною 
особою – підприємцем або фізичною особою, яка провадить незалежну про-
фесійну діяльність і використовує найману працю, -

карається ...
2. Те саме діяння, якщо воно було вчинене внаслідок іншого нецільового

використання коштів з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах, 
призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших встанов-
лених законом виплат, —

карається ...
3. Діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо

вони спричинили тяжкі наслідки, —
карається ...
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4. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до при-
тягнення до кримінальної відповідальності нею здійснено виплату заробітної 
плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати.

Примітка. Тяжкими наслідками у цій статті вважається завдана одній 
особі сукупна матеріальна шкода (заборгованість), яка у тисячу і більше разів 
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996
року (із змінами та доповненнями) // Урядовий кур’єр від 13.07.1996. — №129-130.

2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 №2341-III (із змінами та допо-
вненнями) // Голос України від 19.06.2001. — №107.

3. ICFTU Campaign on the Non-Payment of Wages in Russia. – Access mode:
http://www.warwick.ac.uk/fac/soc/complabstuds/russia/campaign.doc.

4. ILO. International Labour Conference. Session (91;2003;Geneva) [Reports]. –
Geneva : ILO, 2003. Report 3 (P. 1B) : Protection of Wages: Standards and safeguards 
relating to the payment of labour remuneration. – Geneva : ILO, 2003. – xi, 346 p. – ISBN 
92-2-112874-1.

5. World social protection report 2014-15 : building economic recovery, inclusive
development and social justice / International Labour Organization. — Geneva: ILO, june 
2014. – xxv, 336 S. : Tab., graph. Darst., Lit. S. 315-336. – ISBN 978-92-2-128660-8.

6. Global Wage Report 2014/15. ILO. Inclusive Labour Markets, Labour Relations 
and Working Conditions Branch / International Labour Organization. – Geneva: ILO, 05 
December 2014. – 132 S. – ISBN 978-92-2-128664-6. 

7. Convention concerning the Protection of Wages, 1949, No.95 (Entry into force:
24 Sep 1952) / Adoption: Geneva, 32nd ILC session (01 Jul 1949) – Status: Up-to-date 
instrument (Technical Convention). – Access mode: http://www.ilo.org/dyn/normlex/
en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C095#A27.

8. Олєйнічук О.М. Потерпілий як компонент структурної (складової) частини
(елемента) об’єкта злочину, передбаченого ст. 175 КК України // Актуальні пробле-
ми суспільних дисциплін: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конферен-
ції 27 березня 2015 року. – Умань: ПП Жовтий, 2015. – 152 с. – С. 104–112.

9. Пропозиції та зауваження Верховного Суду України на проект Закону
України «Про посилення відповідальності за несвоєчасну виплату або безпідставну 
невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших встановлених законом 
виплат» (реєстр. № 2473 від 14 травня 2008 року) [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/81b1cba59140111fc2256bf7004f9cd3
/9362db8d6fb8122bc2257494004722f8?OpenDocument.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року
№ 4651-VI (із змінами та доповненнями) // Голос України від 19.05.2012. – № 90–91.

11. Кримінальний кодекс Республіки Казахстан 2014 р. зі змінами станом на
02.08.2015 (російською мовою) / Уголовный кодекс Республики Казахстан от 
3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
02.08.2015 г.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=31575252. – Заголовок з екрану.

12. Кримінальний кодекс Киргизької Республіки 1997 р. зі змінами станом на
28.07.2015 (російською мовою) / Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 
1 октября 1997 года № 68 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 



КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА НАУКА № 4(58)/2016

119

28.07.2015 г.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://online.adviser.kg/
Document/?link_id=1000871624. – Заголовок з екрану.

13. Уголовный кодекс Кыргызской Республики / Принят Законодательным
собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 18 сентября 1997 г. (в редак-
ции Законов Кыргызской Республики от 21 сентября 1998 г. № 124, 9 декабря 1999 г. 
№ 141, 23 июля 2001 г. № 77, 19 ноября 2001 г. № 92, 12 марта 2002 г. № 36) / 
Предисловие канд. юрид. наук, зам. прокурора Санкт-Петербурга А.П. Стуканова. 
канд. юрид. наук, зам. начальника управления прокуратуры С.-Петербурга 
П.Ю. Константинова. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – 
352 с.

14. Кримінальний кодекс Російської Федерації 1996 р. зі змінами станом на
16.07.2015 (російською мовою) / Уголовный кодекс Российской Федерации (1996, с 
изменениями от 16.07.2015): Информационный портал, Уголовный Кодекс РФ 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ug-kodeks.ru/doc/ug-kodeks.doc. – 
Заголовок з екрану.

15. Кримінальний кодекс Республіки Таджикистан 1998 р. зі змінами станом
на 26.07.2014 (російською мовою) / Уголовный кодекс Республики Таджикистан 
(1998, с изменениями от 26.07.2014): Сайт Бюро ОБСЕ по демократическим инсти-
тутам и правам человека Legislationline [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.legislationline.org/download/action/download/id/5708/file/ Tajikistan_
CC_am2014_ru.pdf. – Заголовок з екрану.

16. Кримінальний кодекс Республіки Узбекистан 1994 р. зі змінами станом на
20.08.2015 (російською мовою) / Уголовный кодекс Республики Узбекистан (1994, с 
изменениями от 20.08.2015): Национальная база данных законодательства 
Республики Узбекистан Центра правовой информатизации при Министерстве 
юстиции Республики Узбекистан [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=111457. – Заголовок з екрану.

17. Кримінальний кодекс Королівства Іспанія 1995 р. зі змінами станом на
01.07.2015 (іспанською мовою) / Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del C digo 
Penal del Reino de España (Esta revisión vigente desde 01 de Julio de 2015) [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.
html. – Заголовок з екрану.

18. Уголовный кодекс Испании. Под редакцией и с предисловием доктора
юридических наук, профессора Н.Ф. Кузнецовой и доктора юридических наук, про-
фессора Ф.М. Решетникова. – М.: Издательство ЗЕРЦАЛО, 1998. – 218 с.

19. Кримінальний кодекс Республіки Македонія 1996 р. зі змінами станом на
вересень 2009 р. (англійською мовою) / Criminal Code of the Republic of Macedonia 
(1996, amended 2009): Сайт Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини 
Legislationline [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.legislationline.
org/documents/action/popup/id/16066/preview. – Заголовок з екрану.

20. Кримінальний кодекс Чорногорії 2003 р. зі змінами станом на 2011 р.
(англійською мовою) / Criminal Code of Montenegro (2003, amended 2011): Сайт 
Всесвітньої організації інтелектуальної власності [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/me/me027en.pdf. – Заголовок з 
екрану.

21. Кримінальний кодекс Республіки Словенії 2008 р. (англійською мовою) /
Criminal Code of the Republic of Slovenia (2008): Сайт Бюро ОБСЄ з демократичних 
інститутів і прав людини Legislationline [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 



ЮРИДИЧНА НАУКА № 4(58)/2016

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО120

http://www.legislationline.org/download/action/download/ id/3773/file/Slovenia_
CC_2008_en.pdf. – Заголовок з екрану.

22. Кримінальний кодекс Республіки Хорватія 2011 р. зі змінами станом на
14.12.2012 (хорватською мовою) / Criminal Code of the Republic of Croatia (2011, 
amended 14.12.2012): Сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/
hr/hr/hr085hr.pdf. – Заголовок з екрану.

23. Кримінальний кодекс Мексиканських Сполучених Штатів 1931 р. зі змі-
нами станом на 17.04.2012 (іспанською мовою) / Código Penal Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos, Publicado el 14 de agosto de 1931, Texto vigente última reforma 
publicada DOF 17-04-2012: Сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/
es/mx/mx101es.pdf. – Заголовок з екрану.

24. Загальногромадянський кримінальний кодекс Королівства Норвеґії 1902
р. зі змінами станом на 19.06.2015 (норвезькою мовою) / Almindelig borgerlig 
Straffelov av Kongeriket Norge (Straffeloven), som endret ved lov 19 juni 2015: Сайт 
Lovdata є приватним фондом створеним в 1981 році Міністерством юстиції та юри-
дичним факультетом в Осло [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://
lovdata.no/dokument/NL/lov/1902-05-22-10/*#KAPITTEL_1. – Заголовок з екрану.

25. Уголовное законодательство Норвегии / Науч. ред. и вступ. статья докт.
юрид. наук, профессора Ю.В. Голика; перевод с норвежского А.В. Жмени. – СПб.: 
Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. – 375 с.

26. Уголовный кодекс Республики Польша / Науч. ред. канд. юрид. наук, доц.
А.И. Лукашов, докт. юрид. наук, проф. Н.Ф. Кузнецова; вступ. статьяканд. юрид. 
наук, доц. А.И. Лукашова, канд. юрид. наук, проф. Э.А. Саркисовой; перевод с поль-
ского Д.А. Барилович. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. – 
234 с.

27. Кримінальний кодекс Республіки Польща 1997 р. зі змінами станом на
22.07.2015 (польською мовою) / Kodeksu Karnego Rzeczpospolita Polska 1997 roku, ze 
zmianami na dzień 07.22.2015: Baza Internetowy System Akt w Prawnych – ISAP 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://isap.sejm.gov.pl/ Download?id=WD
U19970880553&type=3. – Заголовок з екрану.

28. Кримінальний кодекс Словацької Республіки 2005 р. зі змінами станом на
2010 р. (словацькою та англійською мовами) / Criminal Code of the Slovak Republic 
(2005): Сайт Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини Legislationline 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.legislationline.org/download/
action/download/id/3763/file/Slovakia_CC_2005_en.pdf. – Заголовок з екрану.

29. Кримінальний кодекс Швейцарської Конфедерації 1937 р. зі змінами ста-
ном на 01.07.2014  (англійською мовою) / Criminal Code of the Swiss Confederation 
(1937, amended 01.07.2014): Сайт Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав 
людини Legislationline [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
legislationline.org/download/action/download/id/5686/file/Swiss_CC_1937_
am2014_en.pdf. – Заголовок з екрану.

30. Уголовный кодекс Швейцарии / Научное редактирование, предисловие и
перевод с немецкого канд. юрид. наук А.В. Серебренниковой. – СПб.: Издательство 
«Юридический центр Пресс», 2002. – 350 с.

31. Уголовное уложеніе 22 Марта 1903 г. – С.-Петербургъ: Изданіе Н.С. Таган-
цева, 1904. – 1125 с.



КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА НАУКА № 4(58)/2016

121

32. Олєйнічук О.М. Кримінальна відповідальність за злочин, передбачений
статтею 175 КК України: історична ретроспектива (ХVІІІ – початок ХХ століття) /  
О.М. Олєйнічук // Юридична наука. – 2012. – №1.  – С. 129–136.

33. Давиденко Л.М. Особливості правового статусу капітана судна в міжнарод-
ному мореплавстві / Л.М. Давиденко // Актуальні проблеми держави і права. -  
2011. – Вип. 60. – С. 425–429.

34. Цивільний кодекс України від 12.03.2003 № 435-IV (із змінами та допо-
вненнями) // Голос України від 12.03.2003. – № 45.

35. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // Голос України від
04.12.2010. — № 229.

36. Олєйнічук О.М. Суб’єкт складу злочину, передбаченого статтею 175 КК
України / О.М. Олєйнічук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – 
№ 1(147).– С. 130–136.

37. Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної
Ради України від 31.05.2008 на проект Закону «Про посилення відповідальності за 
несвоєчасну виплату або безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії 
чи інших встановлених законом виплат» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id= &pf3511=32459&pf35401=123296.

REFERENCES

1. Konstytutsiia Ukrainy: pryiniata Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy 28 chervnia
1996 roku (iz zminamy ta dopovnenniamy) // Uriadovyi kurier vid 13.07.1996. — 
№ 129–130.

2. Kryminalnyi kodeks Ukrainy vid 05.04.2001 №2341-III (iz zminamy ta
dopovnenniamy) // Holos Ukrainy vid 19.06.2001, №107.

3. ICFTU Campaign on the Non-Payment of Wages in Russia. – Access mode:
http://www.warwick.ac.uk/fac/soc/complabstuds/russia/campaign.doc.

4. ILO. International Labour Conference. Session (91;2003;Geneva) [Reports]. –
Geneva : ILO, 2003. Report 3 (P. 1B) : Protection of Wages: Standards and safeguards 
relating to the payment of labour remuneration. – Geneva : ILO, 2003 – xi, 346 p. – 
ISBN 92-2-112874-1.

5. World social protection report 2014-15 : building economic recovery, inclusive
development and social justice / International Labour Organization. – Geneva: ILO, june 
2014. – xxv, 336 S. : Tab., graph. Darst., Lit. S. 315-336. – ISBN 978-92-2-128660-8.6. 
Global Wage Report 2014/15. ILO. Inclusive Labour Markets, Labour Relations and 
Working Conditions Branch / International Labour Organization. – Geneva: ILO, 
05 December 2014. – 132 S. – ISBN 978-92-2-128664-6. 

7. Convention concerning the Protection of Wages, 1949, No.95 (Entry into force:
24 Sep 1952) / Adoption: Geneva, 32nd ILC session (01 Jul 1949) – Status: Up-to-date 
instrument (Technical Convention). – Access mode: http://www.ilo.org/dyn/normlex/
en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C095#A27.

8. Olieinichuk O.M. Poterpilyi, yak komponent strukturnoi (skladovoi) chastyny
(elementa) obiekta zlochynu, peredbachenoho st.175 KK Ukrainy // Aktualni problemy 
suspilnykh dystsyplin: Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii 
27 bereznia 2015 roku. – Uman: PP Zhovtyi, 2015. – 152 s. – S. 104–112.

9. Propozytsii ta zauvazhennia Verkhovnoho Sudu Ukrainy na proekt Zakonu
Ukrainy «Pro posylennia vidpovidalnosti za nesvoiechasnu vyplatu abo bezpidstavnu 
nevyplatu zarobitnoi platy, stypendii, pensii chy inshykh vstanovlenykh zakonom vyplat» 



ЮРИДИЧНА НАУКА № 4(58)/2016

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО122

(reiestr. №2473 vid 14 travnia 2008 roku). [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: 
http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/81b1cba59140111fc2256bf7004f9cd3/9362db8
d6fb8122bc2257494004722f8?OpenDocument.

10. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 13 kvitnia 2012 roku
№4651-VI (iz zminamy ta dopovnenniamy) // Holos Ukrainy vid 19.05.2012, №90-91.

11. Kryminalnyi kodeks Respubliky Kazakhstan 2014 r. zi zminamy stanom na
02.08.2015 (rosiiskoiu movoiu) / Uholovnыi kodeks Respublyky Kazakhstan ot 3 yiulia 
2014 hoda № 226-V (s yzmenenyiamy y dopolnenyiamy po sostoianyiu na 02.08.2015 h.) 
[Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=31575252. – Zaholovok z ekranu.

12. Kryminalnyi kodeks Kyrhyzkoi Respubliky 1997 r. zi zminamy stanom na
28.07.2015 (rosiiskoiu movoiu) / Uholovnыi kodeks Kыrhыzskoi Respublyky ot 
1 oktiabria 1997 hoda № 68 (s yzmenenyiamy y dopolnenyiamy po sostoianyiu na 
28.07.2015 h.) [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://online.adviser.kg/
Document/?link_id=1000871624. – Zaholovok z ekranu.

13. Ugolovnyj kodeks Kyrgyzskoj Respubliki / Prinyat Zakonodatel’nym
sobraniem ZHogorku Kenesha Kyrgyzskoj Respubliki 18 sentyabrya 1997 g. (v redakcii 
Zakonov Kyrgyzskoj Respubliki ot 21 sentyabrya 1998 g. № 124, 9 dekabrya 1999 g. 
№ 141, 23 iyulya 2001 g. № 77, 19 noyabrya 2001 g. № 92, 12 marta 2002 g. № 36) / 
Predislovie kand. yurid. nauk, zam. prokurora Sankt-Peterburga A. P. Stukanova. kand. 
yurid. nauk, zam. nachal’nika upravleniya prokuratury S.-Peterburga P. YU. 
Konstantinova. – SPb.: Izdatel’stvo «YUridicheskij centr Press», 2002. – 352 s.

14. Kryminalnyi kodeks Rosiiskoi Federatsii 1996 r. zi zminamy stanom na
16.07.2015 (rosiiskoiu movoiu) / Uholovnыi kodeks Rossyiskoi Federatsyy (1996, s 
yzmenenyiamy ot 16.07.2015): Ynformatsyonnыi portal, Uholovnыi Kodeks RF 
[Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: www.ug-kodeks.ru/doc/ug-kodeks.doc. – 
Zaholovok z ekranu.

15. Kryminalnyi kodeks Respubliky Tadzhykystan 1998 r. zi zminamy stanom na
26.07.2014 (rosiiskoiu movoiu) / Uholovnыi kodeks Respublyky Tadzhykystan (1998, s 
yzmenenyiamy ot 26.07.2014): Sait Biuro OBSE po demokratycheskym ynstytutam y 
pravam cheloveka Legislationline [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.
legislationline.org/download/action/download/id/5708/file/ Tajikistan_CC_am2014_
ru.pdf. – Zaholovok z ekranu.

16. Kryminalnyi kodeks Respubliky Uzbekystan 1994 r. zi zminamy stanom na
20.08.2015 (rosiiskoiu movoiu) / Uholovnyi kodeks Respublyky Uzbekystan (1994, s 
yzmenenyiamy ot 20.08.2015): Natsyonalnaia baza dannыkh zakonodatelstva Respublyky 
Uzbekystan Tsentra pravovoi ynformatyzatsyy pry Mynysterstve yustytsyy Respublyky 
Uzbekystan [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://lex.uz/pages/getpage.
aspx?lact_id=111457. – Zaholovok z ekranu.

17. Kryminalnyi kodeks Korolivstva Ispaniia 1995 r. zi zminamy stanom na
01.07.2015 (ispanskoiu movoiu) / Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal del Reino de España (Esta revisión vigente desde 01 de Julio de 2015) [Elektronnyi 
resurs]. – Rezhym dostupu: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.
html. – Zaholovok z ekranu.

18. Ugolovnyj kodeks Ispanii. Pod redakciej i s predisloviem doktora yuridicheskih 
nauk, professora N.F. Kuznecovoj i doktora yuridicheskih nauk, professora 
F.M. Reshetnikova. – M. : Izdatel’stvo ZERCALO, 1998. – 218 s.

19. Kryminalnyi kodeks Respubliky Makedoniia 1996 r. zi zminamy stanom na
veresen 2009 r. (anhliiskoiu movoiu) / Criminal Code of the Republic of Macedonia 



КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА НАУКА № 4(58)/2016

123

(1996, amended 2009): Sait Biuro OBSIe z demokratychnykh instytutiv i prav liudyny 
Legislationline [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.legislationline.org/
documents/action/popup/id/16066/preview. – Zaholovok z ekranu.

20. Kryminalnyi kodeks Chornohorii 2003 r. zi zminamy stanom na 2011 r.
(anhliiskoiu movoiu) / Criminal Code of Montenegro (2003, amended 2011): Sait 
Vsesvitnoi orhanizatsii intelektualnoi vlasnosti [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: 
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/me/me027en.pdf. – Zaholovok z ekranu.

21. Kryminalnyi kodeks Respubliky Slovenii 2008 r. (anhliiskoiu movoiu) /
Criminal Code of the Republic of Slovenia (2008): Sait Biuro OBSIe z demokratychnykh 
instytutiv i prav liudyny Legislationline [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://
www.legislationline.org/download/action/download/ id/3773/file/Slovenia_CC_2008_
en.pdf. – Zaholovok z ekranu.

22. Kryminalnyi kodeks Respubliky Khorvatiia 2011 r. zi zminamy stanom na
14.12.2012 (khorvatskoiu movoiu) / Criminal Code of the Republic of Croatia (2011, 
amended 14.12.2012): Sait Vsesvitnoi orhanizatsii intelektualnoi vlasnosti [Elektronnyi 
resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/hr/hr/hr085hr.
pdf. – Zaholovok z ekranu.

23. Kryminalnyi kodeks Meksykanskykh Spoluchenykh Shtativ 1931 r. zi zminamy 
stanom na 17.04.2012 (ispanskoiu movoiu) / Código Penal Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos, Publicado el 14 de agosto de 1931, Texto vigente última reforma publicada 
DOF 17-04-2012: Sait Vsesvitnoi orhanizatsii intelektualnoi vlasnosti [Elektronnyi 
resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/mx/mx101es.
pdf. – Zaholovok z ekranu.

24. Zahalnohromadianskyi kryminalnyi kodeks Korolivstva Norvegii 1902 r. zi
zminamy stanom na 19.06.2015 (norvezkoiu movoiu) / Almindelig borgerlig Straffelov av 
Kongeriket Norge (Straffeloven), som endret ved lov 19 juni 2015: Sait Lovdata ye 
pryvatnym fondom stvorenym v 1981 rotsi Ministerstvom yustytsii ta yurydychnym 
fakultetom v Oslo [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://lovdata.no/
dokument/NL/lov/1902-05-22-10/*#KAPITTEL_1. – Zaholovok z ekranu.

25. Ugolovnoe zakonodatel’stvo Norvegii / Nauch. red. i vstup. stat’ya dokt. yurid.
nauk, professora Yu.V. Golika; perevod s norvezhskogo A.V. Zhmeni. – SPb.: Izd-vo 
«Yuridicheskij centr Press», 2003. – 375 s.

26. Ugolovnyj kodeks Respubliki Pol’sha / Nauch. red. kand. yurid. nauk, doc.
A.I. Lukashov, dokt. yurid. nauk, prof. N.F. Kuznecova; vstup. stat’yakand. yurid. nauk, 
doc. A.I. Lukashova, kand. yurid. nauk, prof. Eh.A. Sarkisovoj; perevod s pol’skogo 
D.A. Barilovich – SPb.: Izdatel’stvo «Yuridicheskij centr Press», 2001. – 234 s.

27. Kryminalnyi kodeks Respubliky Polshcha 1997 r. zi zminamy stanom na
22.07.2015 (polskoiu movoiu) / Kodeksu Karnego Rzeczpospolita Polska 1997 roku, ze 
zmianami na dzień 07.22.2015: Baza Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP 
[Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://isap.sejm.gov.pl/ Download?id=WDU1
9970880553&type=3. – Zaholovok z ekranu.

28. Kryminalnyi kodeks Slovatskoi Respubliky 2005 r. zi zminamy stanom na
2010 r. (slovatskoiu ta anhliiskoiu movamy) / Criminal Code of the Slovak Republic 
(2005): Sait Biuro OBSIe z demokratychnykh instytutiv i prav liudyny Legislationline 
[Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.legislationline.org/download/
action/download/id/3763/file/Slovakia_CC_2005_en.pdf. – Zaholovok z ekranu.

29. Kryminalnyi kodeks Shveitsarskoi Konfederatsii 1937 r. zi zminamy stanom na
01.07.2014 r. (anhliiskoiu movoiu) / Criminal Code of the Swiss Confederation (1937, 
amended 01.07.2014): Sait Biuro OBSIe z demokratychnykh instytutiv i prav liudyny 



ЮРИДИЧНА НАУКА № 4(58)/2016

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО124

Legislationline [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.legislationline.org/
download/action/download/id/5686/file/Swiss_CC_1937_am2014_en.pdf. – 
Zaholovok z ekranu.

30. Ugolovnyj kodeks Shvejcarii / Nauchnoe redaktirovanie, predislovie i perevod 
s nemckogo kand. yurid. nauk A. V. Serebrennikovoj. – SPb.: Izdatel’stvo «YUridicheskij 
centr Press», 2002. – 350 s.

31. Ugolovnoe ulozhenіe 22 Marta 1903 g. – Izdanіe N.S.Taganceva. –
S.-Peterburg», 1904. – 1125 s.

32. Olieinichuk O.M. Kryminalna vidpovidalnist za zlochyn, peredbachenyi statteiu 
175 KK Ukrainy: istorychna retrospektyva (KhVIII – pochatok KhKh stolittia) /  
O.M. Olieinichuk // Yurydychna nauka. – 2012. – №1. – S. 186. – S. 129-136.

33. Davydenko L.M. Osoblyvosti pravovoho statusu kapitana sudna v mizhna-
rodnomu moreplavstvi / L.M. Davydenko // Aktualni problemy derzhavy i prava. — 
2011. — Vyp. 60. – S. 425-429.

34. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 12.03.2003 №435-IV (iz zminamy ta
dopovnenniamy) // Holos Ukrainy vid 12.03.2003 – № 45.

35. Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 № 2755-VI // Holos Ukrainy vid
04.12.2010. — № 229.

36. Olieinichuk O.M. Subiekt skladu zlochynu, peredbachenoho statteiu 175 KK
Ukrainy / O.M. Olieinichuk // Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy. – 2014. – 
№1(147). – S. 130-136.

37. Vysnovok Holovnoho naukovo-ekspertnoho upravlinnia Aparatu Verkhovnoi
Rady Ukrainy vid 31.05.2008 roku na proekt Zakonu «Pro posylennia vidpovidalnosti za 
nesvoiechasnu vyplatu abo bezpidstavnu nevyplatu zarobitnoi platy, stypendii, pensii chy 
inshykh vstanovlenykh zakonom vyplat». [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id= &pf3511=32459&pf35401=123296.

Олєйнічук О.М. Шляхи вдосконалення складу злочину, передбаченого 
ст. 175 КК України

У статті узагальнено, систематизовано та актуалізовано запропоновані 
автором у різний час пропозиції щодо внесення змін і доповнень до ст. 175 КК України, 
що регулює питання кримінальної відповідальності за безпідставну невиплату заро-
бітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат. Крім того, 
запропоновано нову редакцію зазначеної вище статті КК України.

Ключові слова: склад злочину, невиплати, заробітна плата, стипендія, пенсія, 
інші установлені законом виплати.

Олейничук А.Н. Пути усовершенствования состава преступления, преду-
смотренного ст. 175 УК Украины

В статье обобщены, систематизированы и актуализированы представленные 
автором в разное время предложения о внесении изменений и дополнений в ст. 175 УК 
Украины, регулирующую вопросы уголовного наказания за безосновательную 
невыплату заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом 
выплат. Кроме того, предложена новая редакция указанной выше статьи УК 
Украины.

Ключевые слова: состав преступления, невыплаты, заработная плата, сти-
пендия, пенсия, другие установленные законом выплаты.
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РОДОВИЙ ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ ЗАБРУДНЕННЯ 
МОРЯ

Постановка проблеми. Питання, що стосується родового об’єкта зло-
чину, передбаченого ст. 243 КК України, має важливе теоретичне та практичне 
значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що проблеми родо-
вого об’єкта злочину, передбаченого ст. 243 КК України, досліджували такі 
вчені: В.І. Тютюгін, М.І. Мельник, М.І. Хавронюк, О.О. Дудоров, М.І. Панов, 
В.К. Матвійчук та ін. Проте до цього часу ці питання не знайшли свого належ-
ного вирішення. 

Мета статті полягає в дослідженні родового об’єкта злочину забруднен-
ня моря. 

Основні результати дослідження. У законодавстві України про кримі-
нальну відповідальність за забруднення моря тривалий час були відсутні кри-
мінально-правові норми [1, с. 64], тому в теорії кримінального права і право-
застосовній діяльності не вироблено єдиних підходів до визначення як родо-
вого, так і безпосереднього об’єктів злочину, передбаченого ст. 243 КК України. 
У цьому контексті аналіз злочину з точки зору системного підходу, визначення 
його змісту, структурних і деталізуючих одиниць, виділення відповідних еле-
ментів і ознак складу є першоосновою формування цього конкретного складу 
злочину (ст. 243 КК України), описаного і закріпленого в означеній статті як 
юридичної конструкції, оскільки елементи й ознаки останніх конструюються і 
закріплюються в законі як логіко-юридичні моделі не самі по собі, не довільно, 
а на підставі аналогічних структурних одиниць злочину певного виду як сис-
темного утворення (це стосується і нашого пошуку) [2, с. 110].

Відповідно до традиційного підходу, що склався у вітчизняній кримі-
нально-правовій науці та в кримінальному праві країн СНД, юридичний ана-
ліз норм, передбачених ст. 243 КК України, почнемо з дослідження родового 
об’єкта посягання, оскільки саме об’єкт визначає криміналізацію суспільно 
небезпечного діяння. Він же слугує і відправним критерієм кваліфікації зло-
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чину [3, с. 62–63], оскільки кожний злочин посягає на певний об’єкт, завдає 
йому істотної шкоди або ставить під загрозу завданням такої шкоди ці суспіль-
ні відносини [4, с. 52; 5, с. 302]. Виходячи з цього, необхідно озвучити, що зло-
чинне діяння неможливе без об’єкта, проти якого воно спрямоване.

Загальновідомим є те, що вчення про об’єкт злочину в науці криміналь-
ного права є одним з найбільш важливих і надто складних питань, оскільки, як 
суспільні відносини, має специфічний структурний склад суб’єктів, зміст і 
предмет відносин, а також потерпілого від злочину (як змінну структурну 
час-тину, тобто таку, що не завжди , не у всіх випадках має місце) [2, с. 109–
110]. У науці кримінального права існують різноманітні підходи до розуміння 
об’єкту злочину. До найбільш поширених історичних концепцій об’єкта зло-
чину В.Г. Грищук відносить такі: 1) об’єкт злочину – суб’єктивне право 
(В.Д. Спасович); 2) об’єкт злочину – захищений інтерес (Ф. Ієрінг, Ф. Ліст, 
Б.С. Нікіфоров); 3) об’єкт злочину – блага та інтереси, що охороняються зако-
ном (правові блага) (А.Н. Круглевський, Г.В. Колоколов, Є.Я. Нимировський); 
4) об’єкт злочину – безпека і добробут громадян (О.Ф. Кістяківський);
5) об’єкт злочину є: а) правові норми і конкретні блага та інтереси
(М.Д. Сергієвський); б) посереднім об’єктом є порушений припис, норма, а 
безпосереднім об’єктом – суспільне відношення, що є реальним проявом цього 
припису (І.Я. Фойніцький); в) з формального боку є блага та інтереси, що 
охороняються цією нормою (Л.С. Білогриць-Котляревський); г) норми права 
в її реальному бутті (М.С. Таганцев); 6) об’єкт злочину – окремі особи чи 
групи осіб (П.Д. Калмиков); 7) об’єкт злочину – охоронювані кримінальним 
законом суспільні відносини (А.А. Піонтковський, Є.А. Фролов) [6, с. 159– 
164]. Вони мають належне обґрунтування.

Сприйнятливим також є узагальнення сучасних концепцій об’єкта зло-
чину в теорії кримінального права професором В.К. Грищуком, яке він подає у 
такому вигляді: об’єкт злочину – охоронювані кримінальним законом суспіль-
ні відносини (В.Я. Тацій, М.Й. Коржанський, М.І. Бажанов, А.В. Савченко, 
Б.О. Кирись, В.О. Навроцький, Н.О. Гуторова, Ю.Л. Шевцова та ін.); 2) об’єкт 
злочину – це соціальні блага (цінності), що охороняються кримінальним зако-
ном (П.С. Матишевський, Є.В. Фесенко, С.Б. Гавриш); 3) об’єкт злочину – 
людина незалежно від віку, розумового розвитку, соціального статусу тощо 
(Г.П. Новосьолов); 4) об’єкт злочину – окремі особи або багато осіб 
(П.Я. Козаченко, З.А. Незнамова); 5) об’єкт злочину – охоронювані кримі-
нальним законом соціально значущі цінності, інтереси, блага (А.В. Пашковська, 
А.В. Наумов); 6) об’єкт злочину – суспільні відносини, які є відповідним 
порядком, встановленим приписами правових норм, а також соціальні блага 
(Г.В. Чеботарьова); 7) об’єкт злочину двоякий – соціальна оболонка є завжди 
першим об’єктом, а всі інші об’єкти перебувають в середині цієї оболонки 
(В.М. Трубніков); 8) об’єкт злочину – охоронюваний кримінальним законом 
порядок суспільних відносин (О.М. Костенко, П.П. Андрушко, А.В. Ландіна); 
9) об’єкт злочину – особливо цінні суспільні відносини, які охороняються
кримінальним законом [6, с. 166].
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Проведене дослідження дає змогу стверджувати, що цей підхід набув 
поширення в кримінально-правовій доктрині, до прихильників якого слід від-
нести В.К. Грищука [6, с. 166], Я.М. Брайніна [7, с. 70], В.М. Кудрявцева [8, 
с. 130], А.А. Музику [9, с. 25], Л.В. Левицьку, Т.О. Мудрака, О.В. Сіренка, 
П.В. Цимбала [10, с. 18], А.В. Савченка, В.В. Кузнецова і О.Ф. Штанька [11, 
с. 79], В.К. Матвійчука [12, с. 21], М.І. Панова [2, с. 109–110].

У науці кримінального права існують ще й інші сучасні концепції понят-
тя «об’єкт злочину»: 1) С.Я. Лихова [13, с. 79], Ю.М. Жмур [14, с. 3], 
Ю.І. Гревцов [15, с. 100–101] підтримують і, в певній мірі, розвивають концеп-
цію об’єкта злочину як правовідносини; 2) В.П. Ємельянов наполягає на тому, 
що об’єктом злочину є охоронювані кримінальним законом конкретні сфери 
життєдіяльності людей, які і виступають безпосередніми об’єктами злочинів 
як реальних явищ дійсності [16, с. 214–215].

У юридичній літературі пропонується й інша періодизація та класифіка-
ція розвитку концепцій об’єкта злочину, за якою в історії розвитку вчення про 
об’єкт злочину виділяють декілька етапів: 1) перший етап (друга половина 
ХІХ – початок ХХ ст.) характеризується наявністю різних концепцій, до числа 
яких іноді відносять так звані «теорії суб’єктивного права», норми права і пра-
вові блага [17, с. 325]; 2) другий етап розробки вчення про об’єкт злочину – 
період панування в нашій країні марксистсько-ленінського вчення, керуючись 
яким вітчизняна кримінально-правова наука взяла на озброєння тезу: «Об’єкт 
злочину – це суспільні відносини, і тільки вони» [17, с. 325]; 3) третій етап – це 
сучасні концепції розвитку об’єкта злочину. Він характеризується тим, що в 
ньому кримінально-правова теорія вже не декларує єдність думок, оскільки не 
тільки в науковій, але й у навчальній літературі все більше проявляється два 
основних, концептуальних підходи до трактовки поняття об’єкта злочину [17, 
с. 336]. Привертає увагу й те, що перший етап має значно більше прихильників 
та орієнтує на таке вирішення питання про об’єкт злочину, яке мало місце в 
радянській науці, тобто на переважне визнання об’єктом злочину суспільні 
відносин [17, с. 337]. Проте останнім часом з’явилося також немало прибічни-
ків другого підходу, який їх об’єднує критичним сприйняттям об’єкта злочину 
як суспільних відносин [17, с. 337]. П.П. Андрушко робить деякі уточнення до 
узагальнення концепцій об’єкта В.К. Грищуком, зокрема він уточнює своє 
ставлення до об’єкта злочину, а саме: що під таким розуміє соціальні цінності, 
натомість порядок відносин (взаємовідносин) між суб’єктами розглядає як 
вид соціальних зв’язків між суб’єктами, які, у свою чергу, є одним із видів соці-
альних цінностей, що охороняються кримінальним законом [18, с. 5]. Крім 
того, П.П. Андрушко звертає увагу на те, що С.Б. Гавриш відстоює концепцію 
об’єкта злочину – як правового блага, а не об’єкт злочину – соціальні блага 
(цінності), що охороняються кримінальним законом [18, с. 5–7].

Звертаємо увагу на те, що питання про об’єкт злочину як проблему зага-
лом, ми не досліджуємо, оскільки предмет дослідження у назві статті сформу-
льований інакше, тому, не вдаючись до деталей аналізу кожної з наведених 
концепцій об’єкта злочину і виходячи з періодизації, зазначимо, що варто 
погодитися з дослідниками, які об’єкт злочину розглядають саме з позиції тео-
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рії суспільних відносин. Представниками цієї теорії є, зокрема, В.Я. Тацій, 
В.К. Грищук, В.К. Матвійчук, А.А. Музика, М.Й. Коржанський, 
В.О. Нав роцький, М.І. Карпенко, М.І. Панов, І.О. Харь, О.І. Габро та ін.

Беручи за основу триступеневу класифікацію об’єктів злочинів, при-
хильниками якої ми є, визначимо місце норми, що нами досліджується (ст. 243 
КК України) у системі Особливої частини КК, її значення, що надасть можли-
вість надати точну кваліфікацію вказаного злочину. Це може статися, коли ми 
найбільш точно встановимо як родовий, так і безпосередній об’єкти злочину, 
передбаченого ст. 243 КК України. Така класифікація ґрунтується на співвід-
ношенні філософських категорій: загального, особливого та окремого і, відпо-
відно, включає три рівні: загальний, родовий, безпосередній [8, с. 81–82; 19, 
с. 124–125; 20, с. 60–62; 21, с. 56–57]. Таку тричленну класифікацію об’єктів 
злочину підтримує переважна більшість науковців у галузі кримінального 
права. Відповідно до цієї класифікації, з позиції прихильників концепції, 
об’єкт злочину – суспільні відносини, що поставлені під охорону кримінально-
го закону; слід зазначити, що загальний об’єкт – вся сукупність суспільних 
відносин, що поставлені під охорону кримінального закону, натомість родовий 
об’єкт злочину – група суспільних відносин, тотожних або однорідних за 
своєю сутністю, а безпосередній – конкретні суспільні відносини, які охороня-
ються кримінально-правовою нормою [22, с. 59–60].

З приводу родового об’єкта злочинів, що стосуються навколишнього 
природного середовища, в системі яких знаходяться і досліджувані відносини, 
на які посягають діяння, передбачені ст. 243 КК України, вважається, що ними 
є: 1) відносини соціалістичної власності, матеріалізовані в природних багат-
ствах [23, с. 17]; 2) відносини з порушення правил виробництва, промислів [24, 
с. 119]; 3) відносини з порядку використання природних багатств у господар-
ській діяльності чи суспільні відносини з їх використання [25, с. 515]; 4) самі 
природні багатства [26, с. 262]; 5) блага, що охороняються кримінальним пра-
вом, і сама природа, природні об’єкти, екологічна безпека як особливо важливі 
і неперехідні цінності [27, с. 11–12]; 6) соціалістичні суспільні відносини, що 
забезпечують раціональне використання й охорону природних багатств [28, 
с. 102]; 7) природоохоронні відносини, спрямовані на захист навколишнього 
природного середовища людини, його покращення й оздоровлення, а також 
наукове обґрунтування, раціональне використання і відтворення природних 
ресурсів, збереження нормального екологічного стану біосфери [29, с. 286]; 
8) суспільні відносини, що забезпечують природні умови людей з метою задо-
волення їх різнобічних потреб [30, с. 22]; 9) деякі інші інтереси соціалістично-
го господарства в різних його сферах: лісового господарства, рибальства, мис-
ливства тощо [31, с. 281]; 10) відносини з охорони природного середовища, 
його використання в інтересах соціалістичного суспільства [32, с. 80]; 11) сус-
пільні відносини, що проявляються у використанні, збереженні і покращенні 
природного середовища в інтересах соціалістичного суспільства, куди входить 
і охорона радянського народного господарства, порядок управління, громад-
ська безпека та інше в ролі складових, додаткових об’єктів [33, с. 6–7]; 12) сус-
пільна безпека, яка частіше всього розуміється як стан захищеності суспільних 
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інтересів [34, с. 31]; 13) комплекс фактичних суспільних відносин, їх правові 
форми і матеріальні оболонки, здійснення яких забезпечує життєдіяльність 
людини, використання нею навколишнього середовища як безпосереднього 
базису існування, задоволення розумних соціалістичних потреб і гарантує її 
безпеку [35, с. 177]; 14) суспільні відносини з приводу умов (стосунків), що 
забезпечують охорону, раціональне використання, оздоровлення і відтворення 
сприятливого навколишнього природного середовища [1, с. 121].

Як бачимо, прихильники першої точки зору, зокрема В.Л. Мунтян, 
помилково відносять об’єкт цих злочинів до діянь проти власності. Автори 
другого судження, зокрема А.Н. Трайнін, необґрунтовано визначають об’єкт 
досліджуваних злочинів як виробництво промислів, а не відносини, що супер-
ечить призначенню такої охорони. Прибічники третьої точки зору, зокрема 
Г.А. Кригер, без достатніх на те підстав розуміють під родовим об’єктом дослі-
джуваних злочинів порядок використання природних ресурсів. Варто погоди-
тися із Є.М. Жевлаковим і Ю.І. Ляпуновим, які, критикуючи нормативіст-
ський підхід до об’єкта, зазначають, що порядок використання не може бути 
відносинами з приводу природних багатств, а лише регламентує їх викорис-
тання [36, с. 14; 37, с. 13]. Натомість прихильники четвертої точки зору, зокре-
ма Б.М. Леонтьєв, всупереч загальновизнаній в юридичних джерелах позиції, 
стверджують, що об’єктом злочинів проти навколишнього природного серед-
овища є самі природні багатства, а не суспільні відносини, що зводить об’єкт 
до предмета злочину. Автори п’ятої точки зору, зокрема С.Б. Гавриш, ототож-
нюють об’єкт цих злочинів з різними благами, тобто повторюють попередньо-
го автора. І.М. Тяжкова називає об’єктом злочину соціалістичні суспільні від-
носини, які забезпечують раціональне використання й охорону природних 
багатств. Слід зазначити, що це визначення страждає неповнотою і охоплює 
лише консервативну другу форму такої охорони, а саме: раціональне викорис-
тання природних ресурсів.

Більш прийнятним є визначення родового об’єкта цих злочинів, що про-
понує В.Я. Тацій (автор сьомої точки зору), але і його визначення потребує 
уточнення, оскільки має бути спрямоване на охорону позитивних відносин 
(сприятливе навколишнє природне середовище). Вирізняється певними зміс-
товними неточностями визначення об’єктів цих злочинів у В.Д. Пакутіна, 
який в основу таких відносин включає господарські стосунки, не враховуючи 
економічну складову (восьма точка зору). Натомість в авторів дев’ятої точки 
зору, наприклад, у З.А. Вишинської, суспільні відносини чомусь підміняються 
категорією «інтерес», який лише мотивує до створення відносин. Позиція при-
бічників десятої точки зору, зокрема Т.А. Бушуєвої, надто загальна і не може 
сприяти з’ясуванню суті об’єкта цих злочинів. Потребує належного упорядку-
вання позиція авторів одинадцятої точки зору, зокрема Г.З. Корчевої, оскільки 
її визначення є конгломератом значної кількості не зв’язаних між собою від-
носин. Не можна погодитися із пропозицією стосовно об’єкта досліджуваних 
злочинів, запропонованою Н.О. Лопашенко, оскільки суспільна небезпека є 
станом, а не суспільними відносинами. Подібну помилку стосовно визначення 
родового об’єкта злочину робить також О.А. Дубовик.
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Найбільш прийнятним є визначення родового об’єкта цих злочинів, 
запропоноване В.К. Матвійчуком, яке має бути доповнене гарантуванням без-
печного для життя та здоров’я людей навколишнього природного середовища.

Висновки. Отже, під родовим об’єктом злочину, передбаченого ст. 243 
КК України, слід розуміти суспільні відносини, які забезпечують умови з охо-
рони, раціонального використання, оздоровлення і відтворення сприятливого 
навколишнього природного середовища як такої системи, яка гарантуватиме 
безпечне для життя та здоров’я людей середовище їх існування.
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Олійник В. Родовий об’єкт злочину забруднення моря
У статті порушено питання, які стосуються родового об’єкта злочину, перед-

баченого ст. 243 КК України. Проаналізовано дискусійні положення, висвітлені в юри-
дичних джерелах стосовно родового об’єкта цього злочину. Автор пропонує власне 
визначення родового об’єкта злочину, що досліджується.

Ключові слова: родовий об’єкт, злочин, суспільні відносини, концепція об’єкта. 

Олейник В. Родовой объект преступления загрязнения моря 
В статье поднимаются вопросы, касающиеся родового объекта преступления, 

предусмотренного ст. 243 УК Украины. Анализируются дискуссионные положения, 
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освещенные в юридических источниках относительно родового объекта этого пре-
ступления. Автор предлагает собственное определение родового объекта преступле-
ния, которое исследуется.

Ключевые слова: родовой объект, преступление, общественные отношения, 
концепция объекта.

Oleynik V. Generic object of the crime of marine pollution 
The article raised issues concerning the generic object of the crime under Art. 243 of 

the Criminal Code of Ukraine. Analyzes the controversial provisions covered in legal sources 
concerning generic object of the crime. The author offers his own definition of a generic 
object of the crime that is investigated.

Keywords: Generic object; Crime; Public relations; The concept of the object.

Стаття надійшла до редакції 08.04.2016.
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Formulation of the problem. International law today appears to focus on the 
strengthening of protection for movable assets, notably including artistic and 
archaeological assets, which might be packaged within the overall definition of 
cultural property. 

Furthermore, while the protection of immovable property is now included in 
the international normative framework, at least with reference to extremely serious 
phenomena (war crimes and other violent acts arising during armed conflict), the 
movable property sector – as we see – appears, by comparison, defenceless in terms 
of criminal law protection. Having thus defined our area of study, further precision 
still is called for, since the diversity of objects endowed with cultural importance 
has already led to a diversity of choices in the international instruments devoted to 
this subject [1].
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Cultural property refers to property that has some special relationship with 
a particular culture or nation state.  Cultural property includes objects found at 
archeological sites, which provide insight into earlier civilizations, and artworks 
produced by members of a culture and that are thought to embody or represent that 
culture in a distinctive way. The contours of the definition are vague and shifting, 
but the controversies over the use of cultural property are real and raise important 
problems for domestic and international law [2].

The aim of the article is investigate history of formation and development of 
criminal law in the field of protection of objects of archaeological and cultural heri-
tage in Ukraine and some foreign countries.

The main results of the study. Although one can trace international legisla-
tion at least as far back as 1464, when Pope Pius II prohibited art exports from the 
papal state, the contemporary legal framework is largely a product of recent 
decades.

Second, enforcement of cultural property law relies heavily on non-penal 
sanctions such as the return, restitution, and forfeiture of stolen goods. Principles 
of deterrence and retribution are of limited significance. Third, although art moves 
actively through the underground, its individual uniqueness makes it difficult to 
conceal and market. Cultural property therefore can never become a means of 
exchange among gangsters. Indeed, stolen art is often exchanged for ransom, rather 
than for fair market value or profit. Finally, cultural property law depends on 
municipal enforcement, especially customs procedures [3].

The targeting, destruction, and plunder of cultural property during armed 
conflict – either as incidental to the exigencies of war or as deliberate acts in and of 
themselves – has an extremely long history. 

Cultural assets are then considered in legal doctrine as part of mankind’s 
rights, both in their individual dimension, relative to the law applying to each cul-
tural object and to the rights of peoples’ historical and cultural identity. They 
receive the public attention appropriate to their universality. A special importance 
is attributed to religious objects, a symbol of the collective identity. Recent conflicts 
have strongly evidenced the importance of such items, which have been subjected 
to wide and indiscriminate assaults, sometimes tending even to destroy the identity 
of a people [1].

Damage and looting during the Crusades represent some of the earliest 
accounts of the vulnerability of cultural property during warfare (Boylan 2002, 43), 
while the destruction of politically potent reminders of the Royalist regime in the 
French Revolution demonstrates the symbolic value inherent in such objects. 
During the late 17th and early 18th centuries, Napoleon was renowned for his theft 
of art and antiquities in conquered lands, returning to France with his “spoils of 
war.” These examples serve to highlight the contentious role cultural property plays 
in armed conflict, and that the conquest and of an enemy can rest on more than just 
military defeat [4].

In the years before World War II only three international treaties refer to 
cultural heritage without using the term itself explicitly. All three belong to the 
category of rules of conduct in wartime. They are the Hague Conventions of 1899 
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and of 1907 both predecessors of the 1954 Hague Convention and the Montevideo 
Convention on the Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic 
Monuments ( the so called Roerich Pact named after its initiator ) signed by 21 
states of the Americas. Reference to cultural heritage is made in these treaties in 
enumerating types of buildings dedicated to cultural and scientific purposes and 
historic monuments which are to be respected and spared by belligerents [5].

The 1969 European Convention on the Protection of the Archaeological 
Heritage is mainly concerned with archaeological excavations and the extraction of 
information from these excavations. It entered into force in 1970. The main thrust 
is that the parties undertake to prevent illicit excavations, to take the necessary 
measures to ensure that excavations are authorized and entrusted only to qualified 
persons, as well as to control and protect the results obtained. The parties accept to 
take those steps necessary for scientific publication concerning excavation and dis-
coveries, to facilitate the circulation of archaeological objects for scientific, cultural, 
and educational purposes. The Convention was ratified by twenty-four European 
countries. Pressure for revision of the Convention came in the late 1970s from the 
Parliamentary Assembly which was concerned with underwater archaeology and 
the illegal trade in antiquities [6].

Beyond the 1907 Convention there was the Hague Convention in 1954 and 
then the Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of 
Cultural Property in Armed Conflict 1999 (“Second Protocol”). 

The Second Protocol was adopted in response to the gaps contained within 
the 1954 Convention. The main crux of the Hague Conventions is to prevent the 
destruction of cultural property and artifacts during war, including eliminating the 
use of cultural property as a weapon of war. Beyond the treatment of cultural prop-
erty in war, the Second Protocol states that Prosecution is warranted when there is 
a violation of the conventions. Beyond these specific conventions, crimes relating 
to cultural property can also be found in the ICC Rome Statute (“Statute”) [7].

The Unidroit Convention presents an international framework to contest 
private sector transactions in stolen art and cultural property. Among other things, 
it allows claimants in countries that are party to the Convention to sue in the courts 
of other signatory countries for the return of stolen or illegally exported cultural 
property. It is significant that the Unidroit Convention unequivocally requires all 
objects demonstrated stolen to be returned and limits the possibilities for compen-
sation in the case of return to holders who have been diligent in searching the title 
[8].

The emergence of the legislation in the sphere of protection of archaeological 
and cultural heritage in the different countries was accompanied by different his-
torical processes. The Archaeological Resources Protection Act of 1979170 pro-
vides some protection to Native American tribes in their attempts to preserve their 
cultural treasures. The act requires that a permit to excavate on Indian lands can be 
secured only by the consent of the Native American tribe. 

Although archaeological resources are artifacts that are at least 100 years of 
age, and thus, would not include religious objects of recent origin, the requirement 
of a permit from the Native American tribe to excavate upon Indian land has 
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undoubtedly halted much of the taking of Native American artifacts and religious 
objects from Indian lands [9].

The National Historic Preservation Act was passed in 1966 to provide for the 
maintenance and expansion of a National Register of districts, sites, buildings, 
structures, and objects significant in American history, architecture, archaeology, 
and culture, and to provide matching grants-in-aid to the National Trust for 
Historic Preservation in the United States for the purpose of preserving historical 
properties for the public benefit.

 Pursuant to the Nation Historic Preservation Act, the head of any federal 
agency having direct or indirect jurisdiction over a proposed federal, or federally 
assisted, undertaking in any state must consider the effect of the undertaking on 
any district, site, building, structure, or object included, or eligible to be included, 
in the National Register, prior to approval of the expenditure of any federal funds 
on the undertaking or prior to the issuance of any license [9].

In China, the Law on Protection of Cultural Relics protects ancient tombs of 
historical, artistic, and/or scientific value. According to the Law, ancient tombs are 
generally state property that may be designated as “sites to be protected for their 
historical and cultural value” (hereinafter “historical and cultural sites”) either at 
the national or local level, depending on their value. The Law regulates the repair, 
maintenance, and movement of immovable cultural relics, and restricts construc-
tion around historical and cultural sites. For example, within the “protection area” 
of a historical and cultural site, construction, blasting, drilling, and digging are 
generally prohibited. If such activities must be carried out “under special circum-
stances,” preapproval must be obtained from the relevant government authority.  
The transfer and commercial operation of ancient tombs are also prohibited or 
restricted [10].

The first important stages of the whole integrated system of protection of 
sites of archaeological and cultural heritage should be allocated from ХVІІ–XVIII 
century, when in the Ukraine started the active selection and a certain systematiza-
tion of “antiquities”. But the beginning of the history and development of criminal 
law was «Ugolovnoe Ulozheniye” in 1903, the document of the period when 
Ukraine was part of the Russian Empire. In particular Art. 550 of this regulation 
provide liability for damage to the monument, delivered to government approval, as 
well as the subject of science or art, which belonged to the imperial court or public 
libraries, museums, public repository.

Article 554 establishes penalty for damage graves or tombstones, if such 
damage committed without intent to abuse the dead, art. 563 — for damage by fire, 
explosion or flooding public library, museum or other public or public storage 
objects of art or science, and art. 568 — for the actions under Art. 563 committed 
through negligence. In addition, article 573 criminalizes even the assignment of the 
found treasure in a foreign land.

The next stage of the formation of criminal law protection of archaeological 
and cultural heritage has been the so-called “Soviet” stage. In article 87 of the 
Criminal Code (hereinafter — CC) in 1922  of the USSR was established criminal 
liability for desecration of a monument to the revolution, and in article 102 of the 



КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА НАУКА № 4(58)/2016

141

Criminal Code — for concealing the collections and monuments and art, which are 
subject to registration, recording or transfer to the public repository.

The Criminal Code of the Ukrainian SSR in 1960 contained only one legal 
norm — “The destruction and the destruction of cultural monuments” (Article 
207.) in the section “Crimes against public safety, public order and public health.”

During the term of the Criminal Code of the Ukrainian SSR 1960 wording 
of this article has been slightly modified. In 1983, article 207 of the Criminal Code 
of the Ukrainian SSR “The destruction and the destruction of monuments of his-
tory and culture” was criminalized the willful destruction, destruction or damage of 
monuments of history and culture, taken under protection of the state, or territories 
and objects of natural reserve fund.

Today, the Constitution of Ukraine, which was adopted at the fifth session of 
the Ukrainian parliament (Verkhovna Rada), on the 28th of June 1996, proclaims 
the following: “Cultural heritage shall be protected by law” (part 4, article 54); “The 
State shall ensure the preservation of historical monuments and other objects of 
cultural value...” (part 5, article 54); “Everyone shall be obliged not to harm nature 
or cultural heritage, and to compensate for any damage he/she inflicted” (arti-
cle 66) [11]. 

The cultural heritage of Ukraine is an integral part of the world’s cultural 
heritage. The preservation and enhancement of cultural values is among priorities 
in the government’s policy in the sphere of culture (see, for instance, The Conceptual 
Directions of Policies by Executive Bodies of Power in the Sphere of Culture, pre-
sented by the Cabinet of Ministers of Ukraine in June 1997 and approved by the 
Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No 675 as of 23 June, 1997). In accor-
dance with the Law of Ukraine On the basics of National Security of Ukraine 
(Article 3), “spiritual, moral and ethic, cultural and historic values are the basis of 
national security”. In 2008-2009, the following laws were adopted: Law on Joining 
the International Convention on the Protection of Intangible Cultural Heritage; 
Law on Approval of the List of Cultural Monuments which cannot be Subject to 
Privatisation; Law on Amendments to the Law of Ukraine on Museums; Law on 
Amendments to Some Laws of Ukraine in Connection with the Approval of the 
Parliament; Law on Amendments to the Law on State Programme for Cultural 
Heritage Protection [12].

Today, in Criminal Code of Ukraine such liability is provided for in Article 
298. In accordance with article 298 of the Criminal Code of Ukraine, the Illegal 
conduct of archeological investigations, excavation, other earth or underwater 
works on the project of archaeological heritage – punishable by a fine up to 100 
tax-free minimum incomes, or restraint of liberty for a term up to two years, or 
imprisonment for the same term, with or without the deprivation of the right to 
occupy certain positions or engage in certain activities for a term up 
to three years [13].

Summary. Thus, the history of formation and development of the criminal 
legislation of Ukraine in the sphere of protection of objects of archaeological and 
cultural heritage originates from the time of stay in Ukraine within the Russian 
Empire. Criminal law in the field of protection of objects of archaeological and cul-



ЮРИДИЧНА НАУКА № 4(58)/2016

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО142

tural heritage has changed over the centuries, depending on the historical processes 
that have taken place on the territory of Ukraine.
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Соловйова А.М., Соловйова А.Б. Історія становлення і розвитку кримі-
нального законодавства у сфері охорони об’єктів археологічної та культурної 
спадщини в Україні і деяких зарубіжних країнах

У статті аналізується становлення та формування законодавства у сфері 
збереження археологічних і культурних пам’яток. Ефективне правове регулювання 
археологічної спадщини дозволить зберегти  історію для наступних поколінь. 
Робиться висновок про взаємозалежність історичних процесів і кримінального законо-
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давства у сфері охорони об’єктів археологічної і культурної спадщини в Україні та 
деяких зарубіжних країнах.

Ключові слова: археологічна спадщина, культурна спадщина, злочин, зарубіж-
не законодавство, кримінальне право.

Соловьева А.Н., Соловьева А.Б. История становления и развитие уголов-
ного законодательства в сфере охраны объектов археологического и культурного 
наследия в Украине и некоторых зарубежных странах

В статье анализируется становление и формирование законодательства в 
сфере сохранения археологических и культурных памятников. Эффективное право-
вое регулирование археологического наследия позволит сохранить историю для следу-
ющих поколений. Делается вывод о взаимозависимости исторических процессов и 
уголовного законодательства в сфере охраны объектов археологического и культурно-
го наследия в Украине и некоторых зарубежных странах.

Ключевые слова: археологическое наследие, культурное наследие, преступле-
ние, зарубежное законодательство, уголовное право.
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The article analyzes the development and formation of legislation in the sphere of 
preservation of the archaeological and cultural sites. The effective legal regulation of the 
archaeological heritage will preserve history for future generations. The article concludes the 
interdependence of historical processes, and criminal law in the field of protection of objects 
of archaeological and cultural heritage in Ukraine and some foreign countries.
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СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ ОСОБИ: 
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

Постановка проблеми. Питання, що стосується суб’єкта злочинів проти 
життя особи, важливі для теорії та практики. Ця проблема потребує належного 
аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблеми 
суб’єкта злочинів проти життя особи присвятили свої праці такі вчені, як: 
В.В. Сташис, В.К. Матвійчук, М.І. Хавронюк, С.С. Яценко, В.С. Буняк та ін. 
Проте до цього часу ця проблема не знайшла свого належного вирішення.

Метою статті є дослідження суб’єкта злочинів проти життя особи.
Основні результати дослідження. Проблема суб’єкта злочину загалом, 

а також суб’єкта злочинів проти життя особи має певний теоретичний і прак-
тичний багаж у науці кримінального права [1, с. 137–147; 2, с. 18–20; 3, с. 58; 4, 
с. 20; 5, с. 3–4; 6, с. 1–260; 7, с. 130; 8, с. 1–318; 9, с. 1–36; 10, с. 1–304; 11, 
с. 82–86; 12, с. 130–141; 13, с. 1–140]. Питання про суб’єкт злочину протягом 
багатьох років було дискусійним у теорії кримінального права. Зазначимо, що 
і на сьогодні в ряді моментів, які характеризують цей елемент складу злочину, 
немає єдності поглядів серед теоретиків. Суб’єктом злочину кримінальне 
право визнає фізичну осудну особу (людину), яка досягла до моменту вчинен-
ня певного злочину віку, з якого особа, що вчинила суспільно небезпечне діян-
ня, заборонене кримінальним законом, і здатна понести за нього кримінальну 
відповідальність [14, с. 348; 15, с. 74]. Існує й таке визначення суб’єкта злочи-
ну: «це фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до 
Кримінального кодексу може настати кримінальна відповідальність» [16, с. 86; 
12, с. 130]. 

Нам більше імпонує визначення суб’єкта злочину, яке запропоноване 
В.Я. Таційом і В.К. Матвійчуком, оскільки з ньому більш чітко визначається 
вік кримінальної відповідальності. 

Історичний аналіз законодавчого підходу до розуміння цього елемента 
складу злочину дає підстави стверджувати, що вітчизняний кримінальний 
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закон завжди визнавав суб’єктом злочину виключно людину, зокрема до 
1 вересня 2014 року, коли вже і юридичну особу буде можна притягнути до 
кримінальної відповідальності за деякі кримінальні правопорушення [17, с.4]. 
Необхідно зазначити, що вперше в КК України 2001 р. у ч. 1 ст. 18 дається 
законодавче визначення суб’єкта злочину: «Суб’єктом злочину є фізична осуд-
на особа, яка вчинила злочин у віці, з якого, відповідно до цього Кодексу, може 
настати кримінальна відповідальність» [18], а також сформульоване визначен-
ня спеціального суб’єкта  у ч. 2 ст. 18 КК України: «Спеціальним суб’єктом 
злочину є фізично осудна особа, що вчинила злочин у віці, з якого може наста-
вати кримінальна відповідальність за злочин, суб’єктом якого може бути лише 
певна особа» [18]. Відсутність будь-якої ознаки загального, а для спеціально-
го – ознак спеціального суб’єкта злочину виключає склад конкретного злочин-
ного діяння й застосування до особи покарання. Ці вимоги стосуються і зло-
чинів проти життя особи. Така значущість суб’єкта злочинів проти життя 
особи потребує значної уваги до його дослідження і, зокрема, до класифікації 
суб’єктів. 

Аналіз юридичної, філософської, медичної і психологічної літератури 
окреслив основні теоретичні й методологічні проблеми вчення про суб’єкт 
злочину в науці кримінального права. З дослідження цієї літератури видно, що 
під методологією розуміють передусім звернення щодо принципів побудови, 
форм і способів науково-пізнавальної діяльності, вчення про структуру, логіч-
ну організацію, а також щодо методів і засобів цієї діяльності [19, с. 164]. 
Виходячи із зазначеного, слід погодитися з думкою В.Г. Павлова, що методо-
логія дає змогу представити вчення про суб’єкт злочину взагалі, і, на нашу 
думку,  про суб’єкт досліджуваних злочинів з історико-філософських, право-
вих і теоретичних позицій, допомагає визначити найбільш перспективні 
напрями цього вчення, глибше пізнати логіку існуючих проблем, виявити і 
закріпити важливі пріоритети в їх дослідженні [8, с. 12]. Зважаючи на вищеви-
кладене, у пропонованому дослідженні варто зупинитися на деяких теоретич-
них і методологічних положеннях суб’єкта злочину. Крім того, досконале 
вирішення проблеми суб’єкта злочинів, передбачених стст. 115–119, 120, 129 
КК України, неможливе без осмислення теоретичних і методологічних про-
блем дослідження суб’єкта злочину та дискусійних питань вчення про суб’єкт 
злочину.

Насамперед на цьому шляху дослідження зазначимо ще раз, що під 
методологією розуміють: вчення щодо принципів побудови, форм і способів 
науково-пізнавальної діяльності; вчення про структуру логічної організації, а 
також щодо методів і засобів цієї діяльності [20, с. 164]. Термін «методологія» 
в літературі в широкому розумінні використовується як філософське вчення 
про методи пізнання [21, с. 365–367]. У вузькому розумінні під методологією 
розуміють сукупність пізнавальних засобів, розроблених на основі принципів 
загальної методології, що мають методологічне значення в конкретній сфері 
пізнання і практики [19, с. 13–14]. Крім того, під методологією розуміють сис-
тему принципів наукового дослідження, оскільки методологія визначає, якою 
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мірою зібрані факти можуть слугувати і відповідати об’єктивному знанню [22, 
с. 24].

Маючи достатньо аргументовані визначення та підходи і провівши ана-
ліз юридичної, філософської, медичної і психологічної літератури, окреслимо 
основні теоретичні й методологічні проблеми вчення про суб’єкт злочину в 
науці кримінального права, а також ті, що стосуються і суб’єкта злочинів, 
передбачених стст. 115–119, 120, 129 КК України.

Виходячи з означеного вище, слід констатувати той факт, що формуван-
ня цілої низки методологічних основ учення про суб’єкт злочину відносяться 
до теорій і правових поглядів І. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, А. Фейєрбаха, І.Г. Фіхте 
та інших дослідників права, які мали великий вплив на розвиток правової 
думки в Україні. Так, у філософії І. Канта інтерес викликає: осмислення зло-
чину і особи, що його вчинила; переконання, що злочин вчиняється за бажан-
ням людини (за рішенням її волі); що суб’єкт злочину (як фізична особа) 
володіє свободою волі [23, с. 137]. Натомість за кримінально-правовою тео-
рією Г.В.Ф. Гегеля: злочинець – це не просто об’єкт каральної влади держави, 
а суб’єкт права, воля і мислення якого являють собою щось єдине, тому що 
воля не що інше, як мислення, яке перетворює себе в наявне буття і при цьому 
наявність волі є загальною умовою інкримінування; осудність як властивість 
особи, що вчинила злочин, свідчить про те, що суб’єкт як мисляча істота, знав 
і хотів діяти певним чином [ 24, с. 89–165]. А. Фейєрбах вважав, що злочин 
вчиняється не з чуттєвих спонукань, а із свавілля вільної волі (як дія вільної 
волі злочинця) [25, c. 16–30]. І.Г. Фіхте наполягав на тому, що злочин залежить 
від свободи волі людини [26, с. 165].

Слід погодитися з дослідженнями A.A. Піонтковського, який вважає, що 
кримінально-правові погляди І. Канта на проблему суб’єкта злочину були іде-
алістичними. Натомість це ж питання Г.В.Ф. Гегелем розглядалося по суті у 
сфері абстрактного права, а погляди А. Фейєрбаха були антиісторичними, 
тобто мали методологію критичної філософії [26, с. 17].

Багато питань, в тому числі ті, що стосуються суб’єкта злочину, відобра-
жені у філософії І. Канта, Г.В.Ф. Гегеля. І.Г. Фіхте, в подальшому розроблялися 
і досліджувалися різними правовими школами. Так, найвидатнішими теорети-
ками класичної школи кримінального права, що виникла в Європі у другій 
половині XVIII ст. – на початку XIX ст., поряд з А. Фейєрбахом, були 
К. Біндінг (Німеччина), Н. Россі, О. Гарро (Франція). В Україні такий напря-
мок виник у ХІХ–ХХ стст. в особі професора А.Ф. Кістяковського, в Росії 
представниками цього напрямку були М.С. Таганцев, Н.Д. Сергієвський. Ця 
школа кримінального права базувалася на метафізичній, ніким і нічим не обу-
мовленій свободі волі особи і відсутності кримінальної відповідальності нео-
судних. Протилежних поглядів дотримувались представники антропологічної 
школи кримінального права, що виникла в кінці XIX ст. (засновники: 
Ч. Лоброзо, Р. Гарофало, Е. Феррі та ін.). Спираючись на методологію вульгар-
ного матеріалізму і позитивізму, заперечуючи повністю вольову діяльність, ці 
дослідники обґрунтовували вчення про злочинну людину. Іншими словами, 
Ч. Лоброзо, Р. Гарофало, Е. Феррі та ін. стверджували, що злочини вчиняються 
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незалежно від суспільних умов і, як правило, природженими злочинцями. 
Представники соціологічної школи кримінального права (кінець XIX – поча-
ток XX ст.) А. Прінс, І.Я. Фойніцький та інші виступили проти визнання сво-
боди волі злочинця, наполягаючи, що його дії обумовлені соціальними факто-
рами злочинності [22, с. 30]. По суті, вони заперечували інститути криміналь-
ного права, вчення про склад злочину, не проводили різниці між поняттями 
«осудність» і «неосудність». Злочинне діяння розглядалось як вчинок розум-
ної людини. Методологією цієї школи були філософія прагматизму і позити-
візму. Представники соціологічної школи кримінального права вважали, що 
будь-який злочин вчиняється фізичною особою (людиною). Якщо розглядати 
проблеми дослідження суб’єкта злочину з позиції методології теоретичних 
концепцій в українському і російському кримінальному праві, то незважаючи 
на різне ставлення дореволюційних вітчизняних криміналістів до філософ-
ських і кримінально-правових теорій, у більшості своїй вони були єдині, що 
суб’єктом злочину може бути тільки фізична особа, і виступали проти кримі-
нальної відповідальності юридичних осіб.

Проблема осудності й неосудності особи, яка вчинила злочин, що є одні-
єю з основних у теорій кримінального права у відношенні суб’єкта злочину, 
вирішувались представниками різних шкіл по-різному. Що ж стосується віку 
суб’єкта як однієї з його головних ознак, то дослідження зводилося до різних 
класифікацій злочинних елементів або до розгляду їх вікових особливостей з 
позицій особистих особливостей злочинця. Звичайно, що вивчення свободи 
волі, осудності, неосудності та інших питань, що пов’язані з поведінкою люди-
ни в суспільстві, неможливо обґрунтувати і вирішити окремо від проблеми 
суб’єкта злочину, з якою тісно пов’язані різні інститути кримінального права 
[27, 34–36].

В історичному аспекті представляє інтерес методологічний і теоретич-
ний аналіз суб’єкта злочину в кримінальному праві й кримінальному законо-
давстві в радянський період розвитку СРСР і його складової Української  PCP. 
Як, на наш погляд, вірно вважає Ю.А. Красіков, після жовтневої революції 
доктрина соціалістичного права увібрала в себе реакційні положення соціо-
логічної школи права, спотворивши багато в чому класичний напрямок [27, 
с. 35]. У перші роки існування радянської держави увага до вивчення суб’єкта 
злочину юристами майже не приділяється. Це було пов’язано з тим, що кримі-
нальне законодавство потребувало кардинальних змін [8, с. 18]. У цей період 
наука кримінального права з нових методологічних позицій стала вирішувати 
завдання з переосмисленням кримінально-правових теорій, у тому числі й тих, 
що стосуються суб’єкта злочину.

У радянський період значний внесок у розвиток теорій і методології з 
проблем суб’єкта злочину внесли Я.М. Брайнін, B.C. Орлов, А.А. Піонтков-
ський, A.M. Трайнін, І.І. Карпець, В.М. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, 
Н.С. Лєйкіна, Р.І. Міхєєв, В.Я. Тацій, С.С. Яценко, П.С. Матишевський, 
О.Я. Свєтлов та інші. Але, у зв’язку з відсутністю в теорії кримінального права 
послідовного, стрункого вчення про суб’єкт злочину, вченими допускалися 
методологічні помилки в характеристиці його ознак. Традиційно суб’єкт зло-
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чину характеризувався у вигляді одного з елементів складу злочину [8, с. 18]. 
На думку О.Ф. Шишова, в підручнику з кримінального права 1938 р. був допу-
щений ще один методологічний прорахунок, який полягав у тому, що соціаль-
на суть інституту вини розглядалася в розділі «Суб’єкт злочину» [22, с. 87].

Загальновизнаною думкою є та, що висвітлення питань методології в 
кримінально-правовій літературі цього ж напрямку щодо суб’єкта злочину 
обмежувалося лише вказівкою авторів на діалектичний матеріалізм як всеза-
гальний метод наукового пізнання, а приватно – наукові методи були не на 
часі і потребували дослідження.

Важливе значення для розуміння теоретичних і методологічних про-
блем поняття «суб’єкт злочину» мало дослідження радянськими та сучасними 
фахівцями в галузі кримінального права філософського поняття свободи, волі 
в її матеріалістичному розумінні, а також ознак суб’єкта злочину (вік, осуд-
ність і неосудність).

У науці кримінального права, як зазначалося раніше, склад злочину є 
необхідною і достатньою підставою притягнення осудної особи, що вчинила 
злочин, з урахуванням установленого законом віку до кримінальної відпові-
дальності. Структурну основу складу злочину складає об’єкт, об’єктивна сто-
рона, суб’єкт і суб’єктивна сторона [28, с. 162]. В той же час A.M. Трайнін напо-
лягав на тому, що суб’єкт злочину не може розглядатися в системі елементів 
складу злочину, тому що людина не є елементом вчиненого нею злочинного 
діяння [29, с. 191]. Позиція А.М. Трайніна не отримала широкого визнання 
серед теоретиків кримінального права. Було спірним у теорії кримінального 
права і твердження про те, що осудність і вік суб’єкта злочину не можна роз-
глядати як ознаки, що відносяться до складу злочину (А.Н. Трайнін, Б.С. 
Никіфоров та ін.). На переконання Н.С. Лейкіної, включення осудності і віку 
до числа основних ознак суб’єкта не є перетворенням злочинця в елемент 
вчиненого ним злочинного діяння, існує можливість спробувати дати більшу 
об’єктивну і всебічну характеристику конкретного складу злочину [30, с. 229–
234]. Проте, на думку В.Г Павлова, з якою слід погодитися, така позиція 
Н.С. Лейкіної є сумнівною [8, с. 19].

Важливою теоретичною основою в дослідженні суб’єкта злочину є вік, 
встановлений у законі, як обставина, що визначає настання кримінальної від-
повідальності за вчинене. Така ознака суб’єкта злочину як вік вченими прак-
тично не вивчена. Складність цієї проблеми полягає в тому, що вона пов’язана 
не тільки з природними, біологічними, але й соціально-психологічними влас-
тивостями людини, які мають враховуватися законодавцем при встановлені 
вікових меж для притягнення до кримінальної відповідальності. На певних 
історичних етапах вік, з якого наступала кримінальна відповідальність, вста-
новлювався законодавцем по-різному. Достатньо низькі межі настання кримі-
нальної відповідальності зберігалися тривалий час.

Загальна кримінальна відповідальність за чинним КК України настає з 
16 років, хоча на практиці і в теорії кримінального права це питання вирішу-
ється неоднозначно [18]. Справа в тому, що за деякі злочини, не обумовлені в 
законі, кримінальна відповідальність може наставати з 18 або з 25 років. Дане 
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положення реалізується, коли мова йде про спеціальний суб’єкт злочину. В 
цьому зв’язку виникає необхідність привести в кримінальному законі конкрет-
ний перелік норм, що передбачають настання кримінальної відповідальності з 
18 або з 25 років. Від віку, на нашу думку, залежить і структура складу злочину.

Одним із аспектів дослідження суб’єкта в теорії кримінального права є 
його осудність, тобто такий психічний стан, коли особа, яка під час вчинення 
злочину могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними [14, 
с. 204].

Важливою особливістю дослідження суб’єкта злочину взагалі і, зокрема, 
суб’єкта злочинів, передбачених стст. 115–119, 120, 129 КК України, є вивчен-
ня такого складного питання в науці кримінального права і кримінології, як 
співвідношення понять «суб’єкт злочину» і «особистість злочинця», які іноді 
ототожнюються. Методологічною основою дослідження цієї проблеми є як 
поглиблене вивчення самого злочинного діяння на різних етапах розвитку 
нашої держави, так і вдосконалення кримінального законодавства з метою 
більш ефективної боротьби зі злочинністю, в тому числі і проти життя особи. 
Поняття «суб’єкт злочину» і «особистість злочинця» хоча і близькі, але не 
тотожні. Крім того, вони мають різний обсяг, тому що поняття «суб’єкта зло-
чину» вужче, ніж поняття «особистість злочинця» [8, с. 23]. Поняття «суб’єкт 
злочину» ґрунтується на конкретних положеннях, сформульованих у кримі-
нальному законі, і виходить із методологічних передумов філософських і кри-
мінально-правових теорій [8, с. 23].Суб’єкт злочину – це термін кримінально-
правовий, який, швидше, визначає юридичну характеристику особи, що вчи-
нила злочин, і відрізняється від кримінологічного поняття «особистість зло-
чинця» [8, с. 23], Натомість поняття «особистість злочинця» як більш об’ємне 
розкривається через соціальну суть особи, а також через складний комплекс 
ознак, властивостей, зв’язків, відносин, моральний і духовний світ, що харак-
теризують її, взятих у взаємодії з індивідуальними особливостями і життєви-
ми фактами, що лежать в основі злочинної поведінки [8, с. 23].

Крім того, стосовно суб’єкта злочину також існує проблема його класи-
фікації. Адже, як відомо, в юридичній літературі існують різні погляди на 
класифікацію суб’єктів злочину. Деякі автори стверджують, що ними можуть 
бути як приватні, так і службові особи [31, с. 522; 12, с. 131–141], а також, що 
суб’єктами злочинів можуть бути будь-які особи [32, с. 9]. Існує думка, що 
суб’єктом злочину можуть бути як громадяни, так і службові особи [33, с. 42]. 
В теорії кримінального права суб’єкти злочинів також класифікуються на 
загальний і спеціальний [34, с. 830–899; 10, с. 120 та ін.].

Така суперечлива класифікація суб’єктів злочину, їх тлумачення в науці 
кримінального права та судовій практиці не може надати допомогу судам і 
правоохоронним органам у справі боротьби зі злочинними проявами. 
Положення, що склалося, викликає необхідність більш поглибленого дослі-
дження суб’єкта злочину і, зокрема, суб’єкта злочину, передбаченого стст. 115–
119, 120, 129 КК України. З цією метою передусім звернемося до термінології, 
що використовується авторами для позначення суб’єкта конкретного злочин-
ного діяння. Так, В.Я. Тацій, A.A. Піонтковський та ін. при визначені суб’єкта 
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злочину, що стосується злочинів проти життя особи, використовують термін 
«приватна особа». Автор підтримує позицію В.К. Матвійчука, що поняття 
«приватна особа» не зовсім точно відображає той зміст, який названі автори 
йому намагаються надати [35, с. 70]. Перш ніж зробити спробу пояснити свою 
точку зору про це поняття, слід відзначити, що в кримінальному праві зміст 
терміна «приватна особа» до цього часу не знайшов належного висвітлення. 
Автори існуючих підручників з кримінального права, курсів кримінального 
права, монографічної літератури, навчальних посібників і статей приватною 
особою називають суб’єктів злочинів, що стосуються злочинів проти життя 
особи. Про цьому не наводяться пояснення, на відміну від поняття «службова 
особа», якими ж ознаками повинна володіти приватна особа. Разом з тим, роз-
робка ознак приватної особи має не тільки теоретичне, але й істотне практичне 
значення, на чому акцентував увагу В.К. Матвійчук [35, с. 70], що і ми спробу-
ємо аргументувати при визначенні суб’єкта злочину, передбаченого стст. 115–
119, 120, 129 КК України. Щоб отримати більш вичерпну відповідь на це 
питання, важливо дійсно дати тлумачення терміна «приватна особа», з’ясувати, 
який зміст в нього вкладається і що, власне, під ним треба розуміти, як його 
треба аргументувати. Згідно зі «Словарем русского языка» С. Ожегова слово 
«частный, -ое» означає «являющийся отдельной частью чего-либо, не общий, 
не типичный. Личный, не общественный, не государственный» [36, с. 717]. 
Близьке за значенням, хоча і більш вузьке тлумачення терміна «приватний» 
пропонує «Толковый словарь русского языка» В. Даля: «относящийся к части, 
общему, исключение» [37, с. 583]. Дещо схоже розуміння терміна «приватний» 
пропонується Великим тлумачним словником сучасної української мови: 
«Який належить окремій особі (особам); не державний, не суспільний. Який 
стосується окремої особи (осіб) особистий // перев., у сполуч. зі сл. життя. Не 
пов’язаний зі службовою або суспільною діяльністю, який не має офіційного 
значення... виконується поза державною службовою... який не перебував на 
державній службі... Приватним способом: а) неофіційно; б) для окремої особи 
або поза державною службою...» [38, с. 926].

З існуючих тлумачень терміна «приватний», наведених у словниках, 
досить складно визначити визначити ознаки приватної особи. Для цієї мети 
додатково необхідно скористатися положеннями, наведеними в чинному кри-
мінальному законодавстві (ст. 364 КК України), як це робить В.К. Матвійчук 
у своїх дослідженнях, а саме: ознаками службової особи, а також ознаками 
неслужбової особи, що даються в юридичній літературі. Порівнюючи зазна-
чені ознаки й правові наслідки, що є на практиці, які відносяться як до служ-
бової особи, так і неслужбової, використовуючи для пояснення тлумачення 
терміна «приватний», що наводяться у словниках, спробуємо визначити озна-
ки суб’єкта приватної особи як суб’єкта злочину.

Найбільш прийнятими є визначення і обґрунтування ознак суб’єкта 
злочину через діяльність і функції суб’єкта [39, с. 70–71], тобто функціональну 
діяльність такої особи. Зазначена позиція В.К. Матвійчука потребує лише пев-
ного уточнення, яке повинне мати таке наповнення: «крім діяльності і функцій 
суб’єкта (функціональної діяльності такої особи) ще необхідно в зазначеній 
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динаміці врахування і відповідного статусу суб’єкта». Що ж стосується служ-
бових осіб, які дають вказівку на вчинення злочину або  які його вчиняють 
особисто, то їхня діяльність згідно зі ст. 364 КК України відноситься до здій-
снення постійно чи тимчасово, чи за спеціальними повноваженнями функції 
представників влади або місцевого самоврядування, а також до того, що вони 
обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцево-
го самоврядування на державних чи комунальних підприємствах в установах 
чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи 
адміністративно-господарських функцій або виконують такі функції за спеці-
альними повноваженнями, якими особа наділяється повноваженим органом 
державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом 
державного управління із спеціальним статусом, повноваженим органом чи 
повноваженою особою підприємства, установи, організації, судом або законом 
тощо [40, с. 79].

Суть першої функції виражається в безпосередньому управлінні людь-
ми, виробничими, виховними, організаційними або технологічними процеса-
ми [41, с. 30–31; 42, с. 491–495]. Друга – охоплює коло обов’язків, пов’язаних 
з розпорядженням і управлінням державним, колективним або приватним 
майном, засобами виробництва та ін. суб’єкта [43, с. 62–63; 42, с. 495] 

У частини суб’єктів, як свідчить це дослідження, функції та статус служ-
бової особи відсутні. Слід погодитися з думкою, що неможливо дати всебічне 
і об’єктивне визначення суб’єкта злочину (в частині, що стосується неслужбо-
вої особи) без розкриття змісту виробничих і професійних функцій, а також 
статусу такої особи, які такий суб’єкт виконує під час вчинення злочину [43, 
с. 80].

Ними є: 1) виробничі функції, в процесі яких відбувається процес 
виробництва; 2) професійні функції — відносно-постійний вид трудової діяль-
ності, яка передбачає певну сукупність теоретичних знань, практичного досві-
ду і трудових навичок; 3) коло обов’язків такого працівника регламентується 
трудовим договором, контрактом, службовою інструкцією або іншими норма-
тивно-відомчими актами [43, с. 62–71]. 

Варто погодитися з позицією В.К. Матвійчука, що поняття «приватна 
особа» і «службова особа» відноситься до різних систем відліку і їх (ці понят-
тя) не можна порівнювати і протиставляти, а тому методично вірно розглядати 
конкретні системи в конкретних умовах (тобто в системі досліджуваних сус-
пільних відносин) [43, с. 63], а саме: які охороняються стст. 115–119, 120, 129 
КК України. Отже, повнота поняття «суб’єкт злочину» виявляється в тому, що 
воно повинно мати повноту об’єму цього поняття (тобто варто наповнити це 
поняття конкретним змістом). З цього приводу слід погодитися з позицією 
В.К. Матвійчука і положеннями формальної логіки, що при поділі певного 
поняття, у даному випадку «суб’єкт злочину», сума об’ємів понять – дільників 
(службова, неслужбова і приватна особа) має дорівнювати об’єму (обсягу) 
діленого поняття [43, с. 64]. Таким чином, можна погодитися з таким визна-
ченням приватної особи як суб’єкта злочину: це фізична осудна особа, якій 
виповнився до моменту вчинення злочину вік кримінальної відповідальності, 
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яка вчиняє злочин, не маючи функції та статусу службової та неслужбової 
особи, не знаходиться в трудових відносинах, діє як приватна особа не в інтер-
есах суспільно корисної діяльності [43, с. 64].

Дещо іншу термінологію при визначені суб’єкта злочину використовує 
В. Пакутін. Так, для позначення можливих суб’єктів конкретного злочину вче-
ний вживає поняття «громадяни» поряд із службовими особами [33, с. 28], 
Нам здається, що вірну позицію в цьому питанні займає В.К. Матвійчук, який 
зазначає що «використання терміна «громадянин» в поєднані зі службовими 
особами як складових суб’єкта злочину неправомірне» [35, с. 93]. Дійсно, таке 
поєднання можливих суб’єктів окремого складу злочину призводить до відо-
мої логічної помилки, тобто невідповідності членів поділу і їх перерізу, пере-
січенню, перетину [35, с. 93], а отже, спричиняє  відторгнення їх один від одно-
го, адже очевидно, що службові особи також є громадянами. Крім того, при 
такому поєднанні вбачається і друга логічна помилка – неповнота ділення [35, 
с. 93], що є, на наш погляд, істотною методологічною помилкою. Автори, вихо-
дячи з механізму логіки мислення, використовуючи поняття «громадяни», не 
включать як можливих суб’єктів злочину осіб без громадянства, громадян іно-
земної держави, неслужбових і приватних осіб. Це ще раз підтверджує нашу 
позицію щодо суб’єкта злочину.

Поділ суб’єктів на загальний і спеціальний, як вірно вказує С.Б. Гавриш, 
для злочинів проти життя особи дійсно недостатній, тому що не відображає 
соціального й правового статусу суб’єкта [44, с. 484]. Це справді так, оскільки 
цей термін є певною абстракцією, позбавленою соціального змісту, тобто 
реальності суб’єкта як такого.

Автор вважає, що теоретичне вирішення питання про суб’єкт злочину, 
передбаченого стст. 115–119, 120, 129 КК України, повинно передусім слугува-
ти практиці боротьби з цими злочинами. Розробки в науці кримінального 
права можуть бути сприйняті практикою лише в тому випадку, якщо в достат-
ній мірі конкретизовані і базуються на реальних умовах життя суспільства, 
мають правові та соціальні основи кримінального закону.

Таким чином, вищезазначені основні методологічні й теоретичні підхо-
ди до суб’єкта злочинів і, зокрема, щодо злочинів, передбачених стст. 115–119, 
120, 129 КК України, надають можливість дослідити суть цього злочину.

Аналіз судової практики, проведений нами, свідчить, що суб’єктом зло-
чинів, що посягають на відносини, які забезпечують життя, передбачених стат-
тями 115–117 КК України, є фізична, осудна особа, яка досягла до моменту 
вчинення злочину 14 років, а щодо злочинів, передбачених стст. 118–120 КК 
України, – особи, які досягли до моменту вчинення злочину 16 років.

Вивчення вироків дало змогу встановити, що суб’єктом злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 115 КК України, була фізична, осудна особа, якій до моменту 
вчинення злочину виповнилося 14 років. Натомість, у разі «посереднього 
виконання» вбивства, коли особа, яка наділена ознаками суб’єкта вбивства, 
використовує для його вчинення неосудну, малолітню особу або особу, яка 
перебуває під впливом помилки (введена в оману), виконавцем вбивства 
визнавалася особа, наділена ознаками суб’єкта вбивства. Неосудна, малолітня 
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особа або особа, яка введена таким суб’єктом в оману, визнавалася знаряддям 
вчинення умисного вбивства. Так само належить кваліфікувати дії особи у разі 
залучення нею до заподіяння смерті потерпілому звірів, свійських тварин 
тощо. Посереднє вчинення вбивства має місце і в разі протиправного позбав-
лення життя під безпосереднім впливом фізичного примусу, внаслідок якого 
особа, яка вчиняє таке діяння, не могла керувати своїми вчинками (непере-
борний фізичний примус – ч. 1 ст. 40). Виконавцем вбивства тут є суб’єкт, що 
застосував непереборний фізичний примус, а особа, яка діяла під впливом 
такого примусу, – знаряддям вчинення умисного вбивства.

Вивчення кримінальних справ стосовно вчинення вбивств через необе-
режність, а також чинного кримінального законодавства дає підстави ствер-
джувати, що суб’єктом злочину, передбаченого ст. 119 КК України, є фізична 
осудна особа, яка досягла загального віку кримінальної відповідальності 
(16 років). Це також підтверджується специфічними ознаками основного 
складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 119, якими є: а) вік суб’єкта злочину. Це 
осудна особа, якій до моменту позбавлення потерпілого життя виповнилось 
16 років; б) зміст вини – психічне ставлення до смерті потерпілого може вира-
жатись лише у формі необережності; в) відсутність відповідних ознак інших 
юридичних складів злочинів – тих, які передбачають смерть потерпілого як 
обов’язкову чи альтернативну ознаку своєї об’єктивної сторони.

Частина 2 ст. 115 КК України називає цілий ряд обставин, які свідчать 
про кваліфікуючі види вбивства. Класифікацію їх можна провести за елемен-
тами складу злочину, оскільки це відповідає дійсності. Вона виглядає таким 
чином: 1) кваліфікуючі обставини, що належать до об’єкта вбивства: вбивство 
двох або більше осіб; вбивство особи чи її близького родича у зв’язку з вико-
нанням цією особою службового або громадського обов’язку; вбивство мало-
літньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагіт-
ності; вбивство заручника; 2) кваліфікуючі обставини, що належать до 
об’єктивної сторони вбивства: вбивство вчинене з особливою жорстокістю; 
вбивство вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб; вбивство 
поєднане із зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої при-
страсті неприродним способом; 3) кваліфікуючі обставини, що належать до 
суб’єктивної сторони вбивства: вбивство з корисливих мотивів; вбивство з 
хуліганських мотивів; вбивство з метою приховати інший злочин або полегши-
ти його вчинення; 4) кваліфікуючі обставини, що належать до суб’єкта вбив-
ства: вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила вбивство; вбивство, вчи-
нене за попередньою змовою групою осіб; вбивство, вчинене на замовлення; 
вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство.

Аналіз судової практики, проведений нами, свідчить, що як умисне 
вбивство заручника здійснює суб’єкт злочинів, передбачених стст. 147, 349 КК 
України, наприклад, у зв’язку з висунутими вимогами до відповідних адреса-
тів, з метою залякування інших заручників, при спробі заручника звільнитись 
тощо. Однак не виключені випадки, коли умисне вбивство заручника може 
здійснити й інша особа, наприклад, з наміром покласти відповідальність за 
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смерть заручника на суб’єкта злочинів, передбачених статтями 147, 349 КК 
України, чи з метою усунути підстави для виконання висунутих ним вимог. 

Умисне вбивство заручника, вчинене суб’єктом злочинів, передбачених 
стст. 147, 349, необхідно кваліфікувати за п. 3 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 147 (за 
ознакою спричинення тяжких наслідків) або ст. 349 (п. 7 відповідної постанови 
Пленуму Верховного Суду України).

Вивчення кримінальних справ стосовно вчинення умисного вбивства на 
замовлення свідчить, що замовник умисного вбивства залежно від конкретних 
обставин справи є або підбурювачем, або організатором злочину (якщо тільки 
він не є співвиконавцем цього вбивства). Його дії належить кваліфікувати за 
ч. 3 або 4 ст. 27 і п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України. Дії замовника умисного вбивства, 
який був співвиконавцем цього злочину, кваліфікується за пунктами 11 і 12 
ч. 2 ст. 115 КК України як умисне вбивство, вчинене на замовлення за попере-
дньою змовою групою осіб, а за наявності підстав і за іншими пунктами цієї 
статті (п. 15 постанови ВСУ). Якщо ж замовник такого умисного вбивства, 
який не був співвиконавцем, має корисні мотиви, а виконавець керувався 
будь-якими іншими мотивами, то дії такого замовника потрібно кваліфікувати 
за ч. 3, 4 ст. 27 і п. 6 та 11 ч. 2 ст. 115 КК України. Натомість дії виконавця 
умисного вбивства на замовлення у тому разі, якщо він також вчинив цей зло-
чин з корисливих мотивів, слід кваліфікувати за підпунктами 6 і 11 ч. 2 ст. 115 
КК України. Проте варто зазначити, що не можна застосувати при кваліфікації 
п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України, коли замовлене не умисне вбивство, а будь-який 
інший, у тому числі й насильницький злочин. Наприклад, якщо замовник 
доручив виконавцеві щодо потерпілого вчинити розбійний напад, а викона-
вець умисно вбив потерпілого, то замовник підлягає кримінальній відпові-
дальності за співучасть у розбійному нападі (ст. 187 КК України), який він 
організував або до вчинення якого підбурював, а виконавець — за той злочин, 
який фактично вчинив.

Відповідно до ч. 3 ст. 29 КК України на кваліфікацію дій одного співу-
часника умисного вбивства на замовлення не повинні впливати обтяжуючі 
обставини, що стосуються особи іншого співучасника. Наприклад, якщо вико-
навець вбивства, що розглядається, раніше вчинив умисне вбивство (за винят-
ком такого, яке було вчинене при пом’якшуючих обставинах), ця обтяжуюча 
обставина замовнику умисного вбивства чи його пособнику інкримінуватись 
не повинна, в тому числі й тоді, коли ними усвідомлювалася.

Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 
ст. 115 КК України). Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою гру-
пою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115), має місце тоді, коли в позбавленні потерпілого 
життя брали участь декілька осіб (дві і більше), які заздалегідь, тобто до почат-
ку злочину, домовилися про спільне його виконання.

Тобто таке вбивство слід вважати вчиненим групою осіб (простою, за 
попередньою змовою), якщо в цьому злочині брали участь дві або більше 
особи. Термін «брали участь» означає, що особи, усвідомлюючи характер вчи-
нюваного злочину, безпосередньо брали участь у процесі позбавлення життя 
потерпілого. Участь може виразитися не тільки в нанесенні смертельних уда-
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рів, даванні отрути тощо, а й в інших насильницьких діях, спрямованих на 
придушення волі потерпілого або на позбавлення його фактичної можливості 
вчинити протидію. Отже, за цей злочин несуть відповідальність і ті особи, які 
хоча і не вчинювали дій, якими безпосередньо була заподіяна смерть потерпі-
лому, але, будучи об’єднаними з іншими співвиконавцями вбивства єдиним 
умислом, спрямованим на позбавлення потерпілого життя, виконали хоча б 
частину того обсягу дій, який група вважала необхідним для реалізації цього 
умислу.

Усі злочини, передбачені ч.2 ст. 115 КК України свідчать, що їх 
суб’єктом є фізична осудна особа, якій до моменту вчинення злочину випо-
внилося 14 років, тобто це мінімальний вік кримінальної відповідальності за 
ці злочини.

Умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання (ст. 116 
КК України). Диспозиція ст. 116 КК України має як описовий, так і відсилоч-
ний характер. Наприклад, в ній описуються найсуттєвіші ознаки злочину, а 
саме: розкривається зміст злочинних дій, спрямованих на позбавлення життя, 
які є реакцією на протизаконне насильство, систематичне знущання або тяжку 
образу з боку потерпілого. Крім того, тут описується вид умисної вини — 
умисе як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони цього злочину. Крім того, у 
цьому складі злочину описується така ознака, яка належить до суб’єктивної 
сторони цього діяння, як обов’язкова, як емоційний стан (сильне душевне хви-
лювання).

Цей злочин може бути лише тоді, коли винний перебуває у стані силь-
ного душевного хвилювання, що являє собою раптовий емоційний процес, 
викликаний поведінкою потерпілого, перебіг цього процесу швидкий і бурхли-
вий, передбачає здатність особи усвідомлювати свої дії і керувати ними. 
Досить часто такий стан є коротким, триває декілька хвилин.

Суб’єктом злочину є осудна особа, яка досягла до його вчинення 14-річ-
ного віку (мінімальний вік кримінальної відповідальності) і перебувала під час 
вчинення злочину у стані сильного душевного хвилювання, що раптово вини-
кло внаслідок протизаконного насильства, систематичного знущання або тяж-
кої образи з боку потерпілого.

Диспозиція ст. 117 КК України має як описовий, так і відсилочний 
характер. Так, зокрема, у ній описується найсуттєвіші ознаки, які відрізняють 
цей вид вбивства від інших складів умисного вбивства. Зокрема, розкриваєть-
ся зміст злочинних діянь, спрямованих на позбавлення життя матір’ю своєї 
новонародженої дитини, а також називаються такі обов’язкові ознаки цього 
складу злочину як час його вчинення: 1) під час пологів; 2) відразу після поло-
гів. Також у диспозиції статті називається суб’єкт цього злочину – матір і 
суб’єктивна сторона злочину – умисел.

Виходячи з аналізу ст. 22 та ст. 117 КК і вивчення кримінальних справ, 
слід констатувати, що суб’єктом злочину може бути лише мати потерпілої 
дитини, яка  є осудною і на момент вчинення злочину досягла  14-річного віку.

Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі пере-
вищення заходів, необхідних для затримання злочинця (ст. 118 КК України). 
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Диспозиція ст. 118 КК України має як описовий, так і відсилочний характер. 
Наприклад, у цій статті розкривається зміст двох самостійних злочинів, поді-
бних між собою за об’єктом посягання й обставинами, що пом’якшують пока-
рання. Враховуючи техніку побудови і спосіб описування ознак конкретного 
виду злочину в ст. 118 КК України та ознайомлення з кримінальними прова-
дженнями цієї категорії справ, здійсненням аналізу стст. 22, 118 КК України, 
ми прийшли до висновку, що суб’єктом цього злочину є осудна особа, яка 
досягла 16-річного віку й перебуває у стані необхідної, уявної оборони або 
правомірного затримання особи, яка вчинила злочин.

Доведення до самогубства (ст. 120 КК України). Чинним кримінальним 
законодавством передбачено відповідальність за доведення особи до самогуб-
ства або до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводжен-
ня, шантажу, примусу до протиправних дій або систематичного приниження її 
людської гідності, а також це саме діяння, вчинене щодо особи, яка перебувала 
в матеріальній або іншій залежності від винуватого, або щодо двох чи більше 
осіб. Кримінально караними є ці діяння і тоді, коли вони вчинені щодо непо-
внолітнього.

 Аналіз кримінальних справ цієї категорії злочинів та стст. 22, 120 КК 
України дає підстави стверджувати, що суб’єктом цього злочину є фізична 
осудна особа, яка досягла загального віку кримінальної відповідальності 
(16 років).

Вивчення існуючих публікацій і кримінальних справ стосовно погроз 
вбивством (ст. 129 КК України) надає можливість констатувати, що суб’єктом 
злочину може бути особа, яка досягла 16-річного віку. Сучасне кримінальне 
законодавство зарубіжних держав також передбачає кримінальну відповідаль-
ність за злочини проти життя особи. Так, проблеми суб’єкта злочину проти 
життя особи певною мірою відображені в кодексах таких країн: КК Республіки 
Польща [45], КК Республіки Болгарія [46], КК Швеції [47], КК Японії [48], 
КК Норвегії [49], КК Іспанії [50].

Висновки. На підставі проведеного дослідження можна зробити такі 
висновки:

1) найбільш прийнятим є визначення й обґрунтування суб’єкта злочину
через їх діяльність і функції (функціональну діяльність такої особи); 
2) суб’єктом злочинів, що посягають на відносини, які забезпечують умови з
охорони життя іншої особи, передбачені стст. 115-117 КК України, є фізична 
осудна особа, яка досягла до моменту вчинення злочину мінімального 14-річ-
ного віку; 3) суб’єктом злочинів, передбачених стст. 118–120, 129 КК України 
є фізична осудна особа, яка до моменту вчинення злочину досягла мінімально-
го 16-річного віку. 
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Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти життя особи: проблеми теорії і практики
У статті досліджено теоретичні та прикладні проблеми суб’єкта злочинів 

проти життя особи. В історичному й методологічному плані з’ясовано суть вчення 
про суб’єкт злочину взагалі і, зокрема, здійснено вивчення судової практики та норма-
тивної бази стосовно суб’єкта злочинів проти життя особи.  

Ключові слова: суб’єкт злочину, аналіз судової практики, законодавство, зло-
чини проти життя особи, класифікація суб’єктів злочину. 

Харь И.А. Субъект преступлений против жизни человека: проблемы теории 
и практики

В статье исследуются теоретические и прикладные проблемы субъекта пре-
ступлений против жизни человека. В историческом и методологическом плане 
выяснена суть учения о субъекте преступления вообще и, в частности,  изучена 
судебная практика и нормативная база в отношении субъекта преступлений против 
жизни человека.

Ключевые слова: субъект преступления, анализ судебной практики, законо-
дательство, преступления против жизни человека, классификация субъектов пре-
ступления.
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Khar I. Committer of crimes against a person’s life: problems of theory and 
practice

  The article deals with theoretical and applied problems of the committer of crimes 
against the person’s life. The author found in the historical and terms of methodology of 
teaching the committer of crimes in general and, in particular, made a study of jurisprudence 
and regulatory framework in relation to the committer of crimes against the person’s life.

Keywords: Committer of crimes; Analysis of judicial practice; Legislation; Crimes 
against a person’s life; The classification of the crime.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF MEDIATION 
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к.ю.н., доцент кафедры гражданского права 
и гражданского процесса
ВКГУ имени С. Аманжолова 
г. Усть-Каменогорск, Казахстан  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
МЕДИАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Постановка проблемы. На сегодняшний день общепризнанно, что 
медиация как альтернатива судебному разрешению правового спора наиболее 
эффективна. Это объясняется многими факторами, которые уже неоднократно 
описаны в литературе: это и ее относительная доступность,  малозатратность 
по времени, добровольный характер, но, пожалуй, самое гласное, что придает 
медиации  особую силу – это то, что данная процедура нацелена на разрешение 
спора, исходя из интересов спорящих сторон, а не из заявленных изначально 
позиций, а также, разумеется, это то, что процедура является конфиденциаль-
ной.

Но как правильно отмечено в настоящее время необходима более четкая 
и систематизированная разработка нормативно-правовой базы, а также кон-
кретизация и более детальный подход к самой процедуре и ее субъектам.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы и 
перспективы развития медиации изучались многими зарубежными и казах-
станскими авторами, среди которых: Е.И. Носырева [1], К. Грефин фон 
Шлиффен [2],  L.L. Riskin [3], F. Sander [4], И.Г. Черемных [11], Г. Давыденко 
[12], Ж. Пиепу [13], М.К. Сулейменов [14], С.К. Идрышева [15], И.Г. Медведев 
[16] Л.К. Щенникова [17]

Целью исследования является анализ проблем и перспектив развития 
медиации в Республике Казахстан. 

Основные результаты исследования. Сегодня  в  Казахстане судебное 
разбирательство и иные юрисдикционные механизмы рассмотрения и разре-

© Дячук М.И., 2016
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шения гражданских (в широком смысле) дел являются основными способами 
защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов. Однако нельзя отри-
цать, что в современных условиях становления и динамичного развития граж-
данского общества они зачастую оказываются недостаточно эффективными. 
Если некоторое время назад суды, медиаторы, органы исполнительной власти 
занимались не чем иным, как популяризацией процедуры, то на сегодняшний 
день на фоне последних изменений в законодательстве (вступление в силу 
Уголовного, Уголовно-процессуального кодекса РК, Гражданского процессу-
ального кодекса РК) возникают проблемы сугубо практического характера, 
которые, несомненно, требуют своего разрешения.

Термин «медиация» происходит от латинского прилагательного medius 
(нейтральный) – занимать середину между двумя точками зрения либо сторо-
нами, предлагать средний путь, держаться нейтрально, беспристрастно. В рос-
сийской правовой теории и на практике сложилось взаимозаменяемое исполь-
зование двух терминов для обозначения альтернативной процедуры, которая 
осуществляется с помощью посредника: «посредничество» и «медиация». 
Первый является исконно русским. В прямом толковании русского языка 
«посредник – третий, избранный двумя сторонами для соглашения; посредни-
чать – быть сознательно посредником, хлопотать меж двух сторон, соглашая 
их [1, с. 512]. 

Процедура, впоследствии получившая название «медиация», давно при-
меняется для разрешения конфликтов без использования силы и помощи 
третьего лица. Сущность медиации исследователи видят в сочетании двух, 
казалось бы, противоположных элементов — высокой степени автономии сто-
рон и значительных гарантий по выработке общей позиции и достижению 
взаимовыгодного результата [2].

Современная концепция медиации оформилась в рамках движения по 
развитию способов альтернативного разрешения споров, начавшегося в США 
в 1960–1970 гг., распространившегося в Австралии в 80-е гг. и в большинстве 
европейских стран – в 90-е гг. ХХ века. В ее основе лежит «гарвардский метод» 
ведения переговоров, разработанный профессорами Р. Фишером и У. Юри. 
Ученые сформулировали базовые правила переговорного процесса [3, с. 111–
114], следуя которым стороны в абсолютном большинстве случаев способны 
достигнуть разумного соглашения. 

Суть этого метода заключается в том, что при урегулировании спора 
стороны совместно разрешают общую проблему, руководствуясь, с одной 
стороны, объективными стандартами, а с другой – собственными интересами 
и действительными потребностями. Медиация в ее современной форме 
использует данный подход. Так, в классической медиации [3, с. 111–114] осно-
вной задачей медиатора является содействие сторонам, не владеющим в совер-
шенстве переговорными компетентностями, в выстраивании коммуникации 
по «гарвардскому методу».

Интересна позиция Ф. Сандера, который, исходя из того, что альтерна-
тива означает возможность выбора «одного варианта из многих существую-
щих», предлагает использовать общий для всех процедур термин «альтер-
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нативные методы разрешения споров», охватывающий в том числе и судебное 
разбирательство [4, с. 26].

Для удобства анализа условно разделим нашу работу на пять частей: 
– предложения в сфере популяризации процедуры медиации среди

населения; 
– проблемы организационного характера в области развития медиации

в Республике Казахстан;
– проблемы применения досудебной или внесудебной медиации;
– проблемы применения медиации в гражданском процессе;
– проблемы применения медиации в уголовном процессе.
I. На базе ВКГУ им. С. Аманжолова был проведен социологический 

опрос среди населения г. Усть-Каменогорск, нацеленный на выявление уровня 
информированности населения о медиации. 

Опрос показал следующее: из 100 студентов только 20% на вопрос о том, 
знают ли они что-нибудь о медиации, ответили «да», из 100 опрошенных 
случайных респондентов 26% слышали раньше о медиации. Вместе с тем, 
после разъяснения интервьюерами сущности медиации 75% из всех 
опрошенных ответили, что воспользовались бы услугами медиаторов при раз-
решении правовых споров. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что население недостаточно инфор-
мировано о процедуре медиации, несмотря на ту работу, которая уже проведе-
на на сегодняшний день в сфере популяризации процедуры медиации среди 
населения. В качестве положительного опыта можно назвать работы по попу-
ляризации процедуры медиации в Восточно-Казахстанской области за период 
с 2013 по 2016 годы: 

1) практически во всех судах области в залах ожидания демонстрируют-
ся ролики о медиации, вывешены информационные стенды о медиации; 

2) совместно  из судами и местными исполнительными органами орга-
низуются встречи с населением городов, где профессиональные медиаторы 
разъясняют суть процедуры медиации, ее отличия от судебного процесса, 
разъясняется эффективность (примером может послужить встреча с населе-
нием, которая была организована председателем Риддерского городского суда, 
акиматом г. Риддер и Представительством по ВКО ОО «Единый центр медиа-
ции и миротворчества «Медиация»»); 

3) проведено ряд телепередач, преимущественно на местном областном
телевидении; 

4) было сделано ряд репортажей в периодических изданиях, на
информационных сайтах; 

5) организации медиаторов ведут свои сайты, имеют странички в
социальных сетях, где у некоторых организаций количество подписчиков 
доходит до нескольких тысяч (примером может послужить ОО «Восточно-
Казахстанский центр медиации и права «Альтернатива»); 

6) проведение круглых столов, семинаров на тему развития медиации в
области (проводятся преимущественно в судах, при прокуратуре, в универси-
тетах). Работа нужная, однако, на подобных мероприятиях присутствует 
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узкий круг лиц, которые не только знают о медиации, но и работают в этой 
сфере, поэтому такие круглые столы, семинары интересны, как правило, имен-
но специалистам в сфере разрешения правовых споров, но не широкому кругу 
лиц; 

7) организации медиаторов ведут обучение профессиональных медиато-
ров; 

8) распространение рекламной продукции (размещение рекламы в тран-
спорте, размещение баннеров, размещение объявлений в бегущей строке, на 
рекламных щитах, раздача визиток, флаеров на улицах. 

Однако, судя по данным социологического опроса, проводимой работы 
недостаточно. С целью развития работы в сфере популяризации необходимо 
сделать следующее: 

1) привлечь местные исполнительные органы для изготовления и даль-
нейшего размещения баннеров с информацией о процедуре медиации в горо-
дах и районных центрах; 

2) в рамках работы Центров медиации Ассамблеи народа  Казахстана
подготовить непрофессиональных медиаторов. На сегодняшний день в рее-
страх акиматов состоят в качестве непрофессиональных медиаторов лица, как 
минимум, мало представляющие, чем именно им необходимо заниматься, а в 
некоторых случаях, эти лица и вовсе не соответствуют требованиям закона, 
предъявляемым к медиаторам. Профессиональные же медиаторы сосредо-
точены в городах, в районах их нет, поэтому в районах основной груз работы в 
сфере медиации должен лечь на плечи непрофессиональных медиаторов. 
Именно по этой причине в рамках работы Школ медиации при Домах 
дружбы – центрах общественного согласия предлагается подготовить непро-
фессиональных медиаторов, отчасти возложив на них миссию популяризации 
медиации в районах; 

3) с целью обеспечения беспрепятственного доступа к информации о
работающих в городе, районе медиаторах формировать единый реестр медиа-
торов на сайте Министерства юстиции Республики Казахстан; 

4) задействовать для демонстрации видеороликов о процедуре медиа-
ции не только залы ожидания в зданиях судов, но и те залы, где имеет место 
быть электронная очередь и залы для ожидания (банки, ЦОНы, ГЦВП, 
Казпочта, Казактелеком  и т.д.); 

5) снять цикл передач о медиации с демонстрацией на центральных
каналах; 

6) задействовать в сферу развития медиации систему образования РК,
путем организации обучающих семинаров для школьников, студентов, педаго-
гов, родителей. Во-первых, школьная, студенческая среда – это среда, где 
довольно быстро распространяется информация среди учеников, родителей и 
педагогов; во-вторых, школьная среда – эта среда, где имеет место быть боль-
шое количество конфликтов, которые нередко заканчиваются весьма плачев-
но. На наш взгляд, навыками медиативного разрешения конфликтов должны 
учиться обладать все: и ученики, и учителя, и родители. Безусловно, грамот-
ность в сфере управления конфликтами приведет к их снижению в обществе, 
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что очень положительно скажется на многие сферы жизни, и, самое главное, 
будет способствовать снижению уровню конфликтности в обществе и разви-
тию общественного согласия; 

7) продолжить обучение навыкам медиативного разрешения  конфлик-
тов в системе здравоохранения; 

8) вовлечь в сферу развития медиации Национальную палату предпри-
нимателей «Атамекен» с тем, чтобы распространить информацию о медиации 
среди предпринимателей, ведь зачастую у предпринимателей возникает необ-
ходимость быстрого и эффективного разрешения споров, но на сегодняшний 
день, они попросту не обладают знаниями о возможностях, которые может 
представить процедура медиации. разумеется долгие затяжные споры в суде 
отражаются на экономической составляющей бизнеса, и, как следствие, госу-
дарства;

9) на базе центров повышения квалификации при университетах, акаде-
миях организовать курсы повышения квалификации по применению 
примирительных процедур нотариусам, адвокатам, работникам государст-
венных учреждений, а также коммерческих организаций.

II. Анализ института медиации в Республике Казахстан показал
определенные группы проблем организационного характера, одна из которых 
связана с реализацией принципов медиации. 

Так, принцип невмешательства в процедуру медиации имеет ограниче-
ния, но ограничения эти в законе прямо не указаны, что создает перспективы 
для расширительного толкования возможностей вмешательства в будущем, 
что, в свою очередь, ограничивает принцип конфиденциальности. 

Сам принцип конфиденциальности, на наш взгляд, недостаточно защи-
щен, так как за нарушение данного принципа предусмотрена административ-
ная ответственность в виде штрафа в размере до 20 месячных расчетных пока-
зателей ст. 85 Кодекса об административных правонарушениях [5]. Однако 
ущерб от разглашения сведений, ставших известными сторонам, может быть 
гораздо значительнее  как в материальном, так и в моральном, нравственном 
плане., поэтому должна быть ужесточена ответственность как медиатора, так и 
участников медиации. 

Дальнейшие проблемы организационного характера мы хотели бы пока-
зать в сравнении с Законом «О медиации» Республики Молдова [6], так как 
анализ законодательства регламентирующего процедуру медиации на постсо-
ветском пространстве показал, что именно Закон Республики Молдова явля-
ется наиболее детально разработанным. 

Итак, что касается непосредственно организации деятельности медиа-
торов, Закон Республики Казахстан «О медиации» в отличие, например, от 
Закона Республики Молдова «О медиации», предусматривает возможность 
деятельности медиатора только в рамках деятельности организации медиато-
ров, не регламентируя возможность индивидуальной работы. 

Для создания организации медиаторов в форме общественного объе-
динения необходимо 10 учредителей, которые уже являются профессио-
нальными медиаторами, и если в г. Алматы, г. Астана, в областных центрах – 
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это не проблема, то для районных центров задача нереальная, что препятству-
ет развитию медиации в районах. 

Ни Законом РК «О медиации», никаким иным нормативно-правовым 
актом, за исключением Кодекса об административных нарушениях в части 
ответственности за разглашение сведений, ставших известными в процессе 
медиации (ст. 85), а также Уголовного кодекса РК в части использования 
медиатором своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях 
извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, или организаций 
либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это деяние при-
чинило существенный вред правам и законным интересам граждан или орга-
низаций либо охраняемым законом интересам общества или государства 
(ст. 251), не урегулированы вопросы основания и виды ответственности меди-
атора. 

В то же время требование об условиях, объеме и основаниях ответствен-
ности медиатора, в качестве  существенных условий договора о проведении 
медиации выдвинуто в п. 8 ч. 2 ст. 21 Закона «О медиации». В свою очередь, 
ст. 393 Гражданского кодекса РК [7] определяет, что договор считается 
заключенным, когда между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях 
форме, достигнуто соглашение по всем существенным его условиям. 

При этом существенными являются условия о предмете договора, усло-
вия, которые признаны существенными законодательством или необходимы 
для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по 
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

В настоящее время практически во всех договорах о проведении медиа-
ции эту норму стараются обходить фразой, что «условия, объем и основания 
ответственности медиатора определяются законодательством», но, как мы уже 
отмечали, какой-либо иной прямой ответственности медиатора, за исключени-
ем ответственности за нарушение принципа конфиденциальности и злоупо-
требления своими полномочиями, повлекшее существенное существенный 
вред, законодательством не предусмотрено. 

На наш взгляд, п. 8 ч. 2 ст. 21 Закона РК «О медиации» [8] необходимо 
либо исключить в качестве существенного условия договора о проведении 
медиации, либо конкретизировать, какую именно ответственность имеет 
ввиду законодатель и каковы ее основания. 

Определенные проблемы имеются в области подготовки, аттестации и 
ведения реестров медиаторов. 

В настоящее время в Казахстане подготовку медиаторов ведут несколь-
ко десятков организаций медиаторов, но сказать точно на каком качественном  
уровне ведется такая подготовка, никто не может. На наш взгляд, подготовки 
в рамках курсов в объеме 50 часов недостаточно. Это должна быть либо 
отдельная специальность (и это, в свою очередь, станет одним из толчков раз-
вития медиации), или создание специализации в рамках подготовки бакалав-
ров и магистров права либо психологии.  

Интересна система подготовки и аттестации медиаторов в Республике 
Молдова. Так, ст. 13 Закона РМ «О медиации» гласит: «Лицо, желающее 
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профес сиональным образом осуществлять деятельность медиатора, обязано 
окончить курсы начальной подготовки медиаторов и должно быть аттестовано 
Советом по медиации.

Лицо, получившее статус медиатора за рубежом и желающее профес-
сиональным образом осуществлять деятельность медиатора в Республике 
Молдова, освобождается от обязанности прохождения начальной подготовки, 
но подлежит аттестации».

В соответствии со ст. 14 Закона начальная и непрерывная подготовка 
медиаторов обеспечивается высшими учебными заведениями и Национальным 
институтом юстиции. Ст. 15 регламентирует аттестацию медиаторов. Лица, 
закончившие курсы начальной подготовки медиаторов, могут ходатайствовать 
о прохождении аттестации. 

Аттестация медиаторов производится Советом по медиации при 
Министерстве юстиции в соответствии с утвержденным им Положением об 
аттестации медиаторов. Статус медиатора подтверждается аттестатом, даю-
щим право на осуществление профессиональной деятельности медиатора, 
выданным на основании приказа министра юстиции. Образец аттестата 
утверждается министром юстиции.

По нашему мнению, подобный порядок аттестации необходим и в прак-
тике Республики Казахстан. Государственный и общественный  контроль в 
столь важной сфере попросту необходим. Однако мы предлагаем создать 
советы по аттестации при центрах медиации Ассамблеи народа Казахстана. 

В соответствии с законодательством Республики Молдова аттесто-
ванный медиатор может осуществлять свою деятельность через индивидуаль-
ное бюро медиатора или объединенное бюро медиаторов. В индивидуальном 
бюро медиатора осуществляет профессиональную деятельность один 
аттестованный медиатор (учредитель бюро). Индиви дуальное бюро медиатора 
функционирует и выступает в правовых отношениях как физическое лицо.

Объединенное бюро медиаторов создается двумя или более аттесто-
ванными медиаторами (учредителями бюро), осуществляющими профессио-
нальную деятельность самостоятельно. Объединенное бюро медиаторов имеет 
статус юридического лица. Эта норма также, на наш взгляд, позитивна, потому 
как предполагает выбор медиатора индивидуально ему работать либо в орга-
низации, в соответствии же с казахстанским законодательством медиатор 
может работать только в рамках организации медиаторов.

Согласно ст. 17 Закона РМ «О медиации» аттестованные медиаторы 
включаются в список медиаторов, составленный и обновляемый Советом по 
медиации. Список медиаторов и вносимые в него изменения утверждаются 
министром юстиции и размещается на web-странице Министерства юстиции. 
При этом Министерство юстиции обеспечивает ежегодное опубликование 
списка медиаторов в Официальном мониторе Республики Молдова не позднее 
25 декабря.

Мы считаем, что ведение реестра медиаторов Министерством юстиции 
также позитивная практика. В Казахстане на сегодняшний день в соответ-
ствии с действующим законодательством реестр медиаторов каждая организа-



КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА НАУКА № 4(58)/2016

171

ция медиаторов ведет самостоятельно, в связи с чем информация о медиаторах 
разрозненная, в большинстве случаев неизвестная широкому кругу общества. 

В Законе РМ «О медиации» детально регламентирована и оплата дея-
тельности медиатора. Так, медиатор может запросить за свою деятельность 
гонорар, а также возмещение расходов, связанных с осуществлением медиа-
ции, в размере, установленном договором с обеими сторонами. Сумма гонора-
ра медиатора не зависит от результатов медиации.

Также в отличие от Закона РК «О медиации» в законе Республики 
Молдова регламентирована ответственность медиатора. Так, ст. 19 установлены 
основания и объем дисциплинарной ответственности медиатора.

Мы считаем, что в целях развития института медиации в Республике 
Казахстан должен быть проанализирован позитивный зарубежный опыт с 
целью его внедрения в Казахстане в части решения проблем организационного 
характера. 

III. Проблемы и перспективы развития досудебной медиации в Рес-
публике Казахстан. 

С внедрением в Казахстане Закона «О медиации» основным «двигате-
лем» развития медиации в государстве стал Верховный суд Республики 
Казахстан. Отсюда  произошли некоторые, на наш взгляд, искажения в облас-
ти применения медиации. В частности, анализ норм гражданского процессу-
ального законодательства, а также норм, регламентирующих процедуру меди-
ации показывает, что судебная медиации гораздо более детально регламенти-
рована и имеет преимущественную силу перед медиацией досудебной или 
внесудебной. 

Сама процедура внесудебной медиации урегулирована только Законом 
РК «О медиации», а также поскольку ч. 4 ст. 27 Закона РК «О медиации» 
определено, что соглашение об урегулировании спора, заключенное до рассмо-
трения гражданского дела в суде, представляет собой сделку, направленную на 
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей 
сторон, на указанное соглашение распространяются нормы гражданского 
законодательства в части регулирования сделок. 

Надо понимать, что соглашение об урегулировании спора в порядке 
медиации – это не просто сделка, это сделка, разрешающая правовой спор. А 
если имеется такая сделка, то насколько лицо, заключившее такую сделку 
может снова обращаться в суд за рассмотрением дела по существу? 

Пунктами 2, 4 ст. 277 Гражданского процессуального кодекса Республи-
ки Казахстан установлены основания прекращения производства по делу: 

1) имеется вступившее в законную силу, вынесенное по спору между
теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда 
или определение суда о прекращении производства по делу в связи с отказом 
истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон, соглашения 
сторон об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации, соглаше-
ния об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры;

2) стороны заключили соглашение об урегулировании спора (конфлик-
та) в порядке медиации, соглашение об урегулировании спора в порядке пар-
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тисипативной процедуры и они утверждены судом. То есть дело может быть 
прекращено, если ранее было вынесено определение суда об утверждении 
соглашения сторон об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиа-
ции либо в данном процессе стороны заключили соглашение об урегулирова-
нии спора (конфликта) в порядке медиации, и оно утверждено судом. 

Здесь надо отметить, что ч. 2 ст. 153 ранее действовавшего Гражданского 
процессуального кодекса  в части оснований отказа в принятии искового заяв-
ления содержала следующее: имеется вступившее в законную силу, вынесенное 
по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям 
решение суда или определение суда о прекращении производства по делу в 
связи с отказом истца от иска или об утверждении мирового соглашения сто-
рон или соглашение об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиа-
ции. Из смысла нормы следует, что отказ в принятии искового заявления мог 
последовать, если имеется соглашение об урегулировании спора (конфликта) 
в порядке медиации. Сейчас эта норма упразднена. Ч. 1 ст. 151 действующего 
Гражданского процессуального кодекса  в качестве оснований отказа в приня-
тии искового заявления называет следующие: 

1) заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке граж-
данского судопроизводства;

2) имеется вступившее в законную силу решение суда или определение
суда о прекращении производства по делу по основаниям, предусмотренным 
настоящим Кодексом, вынесенное по спору между теми же сторонами, о том 
же предмете и по тем же основаниям;

3) имеется принятое по спору между теми же сторонами, о том же пред-
мете и по тем же основаниям решение арбитража и об этом стало известно 
суду.

По какой причине законодатель изъял соглашение об урегулировании 
спора (конфликта) в порядке медиации из оснований для отказа в принятии 
искового заявления – непонятно. 

Многие оппоненты из судебной системы заявляют о том, что  
Конституцией Республики Казахстан ч. 2 ст. 13 каждому гарантировано право 
на судебную защиту своих прав и свобод [9]. Но наш взгляд, при заключении 
соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации без 
права дальнейшего обращения в суд по существу дела не умаляет право лица 
на судебную защиту. Ведь, как уже было сказано,  согласно Закону РК  «О 
медиации»  соглашение об урегулировании спора, заключенное до рассмотре-
ния гражданского дела в суде, представляет собой сделку. Но к этой сделке 
предъявляются совершенно определенные требования, и главное из них – это 
требование законности. То есть, если соглашение незаконно, его всегда можно 
оспорить в суде, тем самым осуществив свое право на судебную защиту своих 
прав и свобод.

Ввиду такого умаления внесудебной медиации складывается парадок-
сальная ситуация. Стороны заключают между собой соглашение по правовому 
спору, но у них остается право «еще раз» решить этот спор в суде. Например, 
при решении правового спора по договору займа стороны приходят к обоюд-
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ному решению о том, что должник будет выплачивать долг ежемесячно по 
определенной сумме денег; несмотря на это соглашение,  кредитор может обра-
титься в суд, предъявив исковые требования о взыскании суммы долга единов-
ременно по договору займа. 

При этом должник может в это же самое время обратиться в суд в поряд-
ке  упрощенного (письменного) производства за исполнением указанного 
соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации (в 
таких соглашениях, если должник обязуется платить ежемесячно определен-
ную сумму, то соответственно устанавливается обязанность кредитора прини-
мать эту сумму и не уклоняться от этого). 

Получается, что два этих процесса могут идти параллельно и в итоге 
могут быть приняты разные взаимоисключающие решения. И при этом, если 
бы аналогичное соглашение об урегулировании спора (конфликта) в порядке 
медиации было принято в суде и соответственно утверждено, ни одна из сто-
рон уже не могла бы обратиться в суд за разрешением  спора по существу. 

Но самое главное не в этом. Самое главное в том, что основной целью 
развития медиации в Республике Казахстан является снижение уровня кон-
фликтности в обществе и повышение качества отправления правосудия путем  
снижения нагрузки на суды. 

Но каким образом можно этого добиться, если мы умаляем значимость 
внесудебной медиации? Получается, если стороны хотят добиться действи-
тельно юридически сильного соглашения, они будут вынуждены обращаться в 
суд, потому как соглашение, заключенное во внесудебном порядке такой юри-
дической силы, как соглашение, заключенное  в суде, к сожалению, не имеет. 
Мы настаиваем на том, что соглашение  об урегулировании правового спора 
(конфликта), заключенное  в порядке внесудебной медиации, должно быть 
одинаково по значению с соглашением об урегулировании спора (конфликта) 
в порядке медиации, заключенному в суде и утвержденному судом. 

Еще одна проблема, имеющая место в области внесудебной медиации 
связана с осуществлением нотариальной деятельности. В частности, Законом 
Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 378-V ЗРК «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам совершенствования системы отправления правосудия» 
в Закон РК «О нотариате» [10] были внесены изменения в части того, что 
отныне нотариусы, согласно п. 8 ст. 17, имеют право проводить примиритель-
ные процедуры. 

Фраза «проводить примирительные процедуры» – единственное изме-
нение, внесенное в этой части. Известно, что деятельность нотариуса четко 
регламентирована вплоть до сумм, взимаемых нотариусом за свои услуги. 

На сегодняшний день остается непонятно, каков статус нотариуса в 
качестве примирителя (подчиняется ли он закону РК «О медиации» при осу-
ществлении деятельности примирителя? должен ли обучиться в качестве про-
фессионального медиатора?), непонятными остаются множество вопросов, 
касаемо фиксации соглашения о примирении, регистрации таких соглашений 
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в качестве нотариального действия, их юридической силы и т.д. Из-за неурегу-
лированности данного вопроса норма остается мертвой. 

Анализ мирового опыта показывает, что нотариат, являющийся органом 
бесспорной юрисдикции, вполне способен взять на себя определенные функ-
ции, направленные на снижение конфликтности как минимум в сфере граж-
данских и семейных отношений. Решение этого вопроса представляется в 
формировании системы комплексного оказания юридической помощи, вклю-
чающей наряду с уже известными формами нотариальной деятельности и 
новые технологии, позволяющие нотариусам как уменьшить поток идущих в 
суды правовых споров, так и обеспечить наиболее полную реализацию задач 
нотариальной деятельности. К таким новым технологиям относится медиа-
ция – примирительная процедура, позволяющая участникам спора при помо-
щи нейтрального лица урегулировать свои разногласия и достичь взаимопри-
емлемого соглашения.

Нотариат развитых государств в последние десятилетия активно вне-
дряет применение примирительных процедур, выполняемых нотариусами. 
Участие нотариуса в примирительной процедуре в той или иной форме допус-
кает законодательство многих европейских государств.

В странах латинского нотариата нотариус должен помочь сторонам в 
выработке соглашения, примиряя, насколько это возможно, позиции сторон 
там, где они расходятся, обеспечивая уравновешенность соглашения, значит,  
его справедливость, следя за тем, чтобы участники сделки из-за отсутствия у 
них достаточного опыта и компетентности не оказались в неблагоприятном 
положении. Медиация – это альтернативный способ разрешения конфликта, 
при помощи которого третье, беспристрастное и незаинтересованное лицо (в 
данном случае – нотариус) помогает сторонам найти наилучшее решение их 
разногласиям. Поэтому в некоторых развитых странах нотариус на практике 
выполняет функции медиатора на стадии, предшествующей обращению сто-
рон в суд за разрешением спора о праве. Кроме того, к нотариусу нередко 
обращаются как к арбитру в тех сферах, в которых он является специалистом. 
Как говорит И.Г. Черемных, в нотариальной практике иногда бывают случаи, 
когда стороны при обращении к нотариусу не пришли еще к единому мнению 
по отдельным условиям сделки либо в силу правовой неосведомленности не 
знали о необходимости разрешения какого-либо вопроса. И здесь сторонам 
приходится договариваться в кабинете нотариуса и с его помощью. В силу 
публичного характера своей деятельности нотариус не может оказывать пред-
почтение ни одной из сторон и должен соблюдать и обеспечивать баланс инте-
ресов не только самих сторон, но и третьих лиц [11, с. 105].

Основополагающими принципами медиации являются: доброволь-
ность; добросовестность и беспристрастность посредника; полный контроль 
сторон за результатами процедуры; неконфронтационный характер процедуры; 
конфиденциальность; обширный круг возможных взаимоприемлемых реше-
ний спора [12 c. 107]. Эти принципы и такие характерные для медиации и 
медиатора черты, как соблюдение абсолютного нейтралитета и беспристраст-
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ности, независимость от других лиц, повышенная ответственность за свои 
действия, органически присущи нотариальной деятельности. 

От функции представителя сторон четко отграничивается функция 
нотариуса по примирению противоположных интересов доктриной француз-
ского нотариального права. Так, до того, как условия акта полностью 
установлены и одобрены сторонами, нотариус сближает точки зрения, 
подсказывает наиболее справедливое и соответствующее интересам каждого 
участника решение. Он стремится добиться согласования воли сторон, кото-
рое в дальнейшем воплощается в нотариальном акте [13, c. 155].

К сожалению, нотариальное сообщество Казахстана на данном этапе не 
готово к осуществлению медиации и говорить о конкретных проблемах нота-
риальной медиации в Казахстане, на наш взгляд, пока еще нет оснований. По 
мнению М.К. Сулейменова, медиация в Казахстане в настоящее время практи-
чески отсутствует [14, с. 19], поэтому можно говорить лишь о перспективах 
введения медиации в сфере нотариата.

Публично-правовой характер деятельности нотариусов, их специфичес-
кие функции по обеспечению юридической безопасности частных соглашений 
и учета в них публичного интереса позволяют нотариусам плодотворно уча-
ствовать на стадиях урегулирования конфликта в качестве особого рода 
легального посредника. Нотариус, который в силу своих профессиональных 
обязанностей должен приводить зачастую различные интересы сторон к одно-
му знаменателю, может эффективно участвовать в примирительных процеду-
рах. Его возможное участие тем предпочтительнее, учитывая, что оформление 
результатов достигнутых соглашений нотариусом придает им дополнитель-
ную устойчивость и неоспоримость, обеспечивая одновременно необходимую 
конфиденциальность внесудебным контактам сторон [15, с. 151].

Преимущества нотариуса как медиатора. Самые различные аспекты 
медиации показывают, что все характерные для медиации и медиатора черты 
(соблюдение абсолютного нейтралитета и беспристрастности, независимость 
от других лиц, повышенная ответственность за свои действия и др.) органичес-
ки присущи нотариальной деятельности. В этой связи в решениях XXIII 
Конгресса Международного союза Латинского нотариата (Афины, 2001 г.) 
справедливо отмечалось, что нотариус, который в силу своих профессиональных 
обязанностей должен приводить зачастую различные интересы сторон к одно-
му знаменателю, более представителей других юридических профессий пред-
назначен быть медиатором [16, с. 107].

В настоящее время заинтересованность нотариального сообщества в 
увеличении обязательных нотариальных сделок имеет явный имущественный 
характер, и это настораживает, о чем говорят и известные ученые, например, 
Л.В. Щенникова. В качестве противоположного положительного примера 
приводится опыт Франции, где всего несколько сделок предусмотрены в обя-
зательной нотариальной форме, однако нотариусы не борются за расширение 
их перечня, а помогают гражданам в создании любого договора, а помимо удо-
стоверения сделок на французских нотариусов возлагаются функции советни-
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ков сторон, медиации, ведения переговоров и т.п. За счет этого они и получают 
доходы [17, с. 23].

Нотариусы Восточно-Казахстанской области в большей своей части 
прошли «Общий курс медиации» в соответствии с Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2011 года № 770 «Об утверж-
дении Правил прохождения обучения по программе подготовки медиаторов», 
но пока не могут применять свои знания на практике. На наш взгляд, профес-
сиональную подготовку в сфере применения примирительных процедур 
должен получить каждый, кто на профессиональной основе собирается этим 
заниматься, будь то нотариус или судья-примиритель. 

Разумеется и нотариус, и судья обладают глубокими профессиональными 
знаниями в области юриспруденции, права, но и то, как правило, в узко специ-
ализированной сфере, в то время как примиритель должен обладать знаниями 
в области конфликтологии, в области переговорного процесса, вербального и 
невербального общения и многими другими сугубо профессиональными зна-
ниями и навыками, коими ни судья ни нотариус, без должной профессиональ-
ной подготовки, к сожалению не обладают.

IV. Проблемы применения медиации в гражданском процессе.
На сегодняшний день основная проблема медиации в гражданском про-

цессе – низкий уровень ее применения при разрешении правовых споров в 
судах. Несмотря на то, что ежегодно количество дел, законченных путем при-
менения процедуры медиации растет (а Восточно-Казахстанская область в 
этом плане среди лидеров), все же общее количество дел, законченных путем 
утверждения соглашения об урегулировании правового спора (конфликта) в 
порядке медиации, не превышает 2 %. 

Надо сказать, что в бытность реализации пилотного проекта по работе 
судьи-примирителя в Восточно-Казахстанской области профессиональных и 
непрофессиональных медиаторов в судах практически не привлекали к работе.

В период, когда пилотный проект закончился, а новый Гражданский 
процессуальный кодекс Республики Казахстан [18] еще не был принят и не 
вступил в силу (в период 2015 г.) профессиональных медиаторов пригласили 
в суды. Были открыты кабинеты медиаторов, где медиаторы организовали 
дежурство, и всегда были готовы принять граждан для разрешения возникше-
го правового спора как на возмездной, так и на безвозмездной основе.

Со вступлением в силу нового Гражданского процессуального кодекса 
Республики Казахстан, с внедрением института судьи-примирителя на зако-
нодательной основе профессиональных медиаторов в суды приглашать пере-
стали, ограничиваясь только деятельностью судей-примирителей. Разумеется, 
люди, видя демонстрацию видеороликов о медиации в зале ожидания, читая 
информационные стенды о медиации, после предложения судьи о применении 
медиации с участием судьи-примирителя ассоциируют процедуру медиацию 
только с судом и с судьей-примирителем. 

И снова мы задаемся вопросом: каким образом разгружаются суды 
путем применения медиации, если судьи, помимо  своих непосредственных 
обязанностей по разрешению правовых споров, теперь дополнительно 
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выступают судьями-примирителями? Также возникает вопрос относительно 
профессионализма судей в качестве примирителей. Разумеется, судьи облада-
ют глубоким обширным судейским опытом, но опыта и знаний в качестве при-
мирителей у судей явно недостаточно. 

Процедура медиации состоит из таких этапов, как:
1) знакомство со сторонами, разъяснение сущности и принципов меди-

ации; 
2) определение сути спора;
3) установление атмосферы доверия со сторонами;
4) выявление истинных (подчас скрытых) интересов сторон;
5) расчет рисков  сторон на случай негативного разрешения конф-

ликтов; 
6) разработка возможных вариантов решения;
7) анализ выявленных вариантов;
8) анализ реалистичности выработанного решения.
Если процедура проходит по всем правилам, то занимает довольно 

много времени, которого у судей, как мы знаем, особенно в гражданском про-
цессе, недостаточно. Не повлечет ли нагрузка на судей-примирителей не толь-
ко отправления некачественного правосудия, но и отправления некачествен-
ной процедуры медиации? 

Кроме того, при расчете рисков сторон, если судья с позиции своего 
судейского опыта, знаний заявляет какой бы то ни было из сторон, что у нее 
недостаточно доказательств для отстаивания своей позиции в суде либо недо-
статочно оснований, не воспримет ли это сторона как свое заведомое пораже-
ние, и не пойдет ли на заведомо невыгодное для себя решение? Вопросы, к 
сожалению, на сегодняшний день не имеют ответов. 

На наш взгляд, фигура судьи-примирителя в суде далеко не лишняя. Но 
этот судья, во-первых, должен заниматься только процедурой медиации (то 
есть должен быть освобожденным от отправления правосудия), и, разумеется, 
должен обладать профессиональными знаниями в области примирения, при-
менения медиации как способа урегулирования правового спора (конфликта). 

V. Проблемы применения медиации в уголовном процессе.
Мы считаем, что перспективы развития медиации в уголовно-правовой 

сфере весьма широкие. Применение медиации по уголовным делам может 
переходить в осуществление функции пробации, функции ресоциализации 
лиц, привлеченных к уголовной ответственности.  

Уже имеются прецеденты в практике медиаторов, когда обвиняемые в 
ходе проведенной медиации брали на себя обязательства, не связанные с воз-
мещением ущерба, нанесенного преступлением либо заглаживанием вреда. 
Так, по делу Е. обвиняемый взял на себя обязательство лечения от наркомании 
и вскоре после освобождения впервые за все время наркотической зависимос-
ти добровольно обратился за помощью к врачам и в настоящее время находит-
ся на излечении в одном из реабилитационных центров. По делу М. потерпев-
ший по делу Б. предложил подсудимому М. работу у себя на предприятии. 
Подсудимый предложение принял и до сих пор работает именно в этом месте. 
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В казахстанском законодательстве приостановление по делу в случае 
обращения сторон к медиации предусмотрено лишь в гражданском процессе. 
В уголовном процессе сроки производства, как уже было сказано выше, не 
приостанавливаются, и  это вызывает определенного рода проблемы на фоне 
того, что Законом РК «О медиации» предусмотрены сроки медиации до 
30 суток. 

Дело в том, что на досудебной стадии к медиаторам обращаются редко. 
На стадии разбирательства дела в суде зачастую обращаются на последних 
стадиях процесса, времени для разрешения дела остается катастрофически 
мало. А надо сказать, что в уголовном процессе медиация требует особенно 
вдумчивого и серьезного отношения, потому что приходится работать с психи-
кой обвиняемого, потерпевшего, отсюда и затраты времени тоже бывают 
серьезными. 

Программа максимум для хорошего медиатора в уголовно-правовой 
сфере – это результат, при котором ущерб, нанесенный потерпевшему, будет 
возмещен, вред заглажен, а подсудимый осознает корень своих проблем и дей-
ствительно встанет на путь исправления без применения к нему уголовного 
наказания. 

Кроме того, проблема заключается в том, что в соответствии со ст. 68 
Уголовного кодекса РК вред должен быть заглажен, а ущерб возмещен, и толь-
ко после этого возможно освобождение лица от уголовной ответственности в 
связи с примирением сторон.

Иногда условия примирения могут иметь долгосрочный характер. 
Например, в случае с выше упомянутыми М. и Б. подсудимый мог отработать 
тот ущерб, который нанес, тем самым загладив причиненный вред, и потерпев-
ший был не  против, но закон, к сожалению, этого не позволяет. Подсудимому 
пришлось искать денег взаймы, чтобы выплатить ущерб до вынесения поста-
новления суда, а если бы он не нашел, что происходит довольно часто, иных 
способов возмещения ущерба законодатель не предлагает.

Надо сказать, что после вступления закона РК «О медиации» судебная 
практика по уголовным делам Усть-Каменогорского городского суда пошла по 
пути утверждения соглашений об урегулировании правового спора, условия-
ми которого предусматривалось возмещение нанесенного ущерба в рассрочку. 

Ни ранее действовавшее уголовное законодательство, ни ныне действу-
ющее уголовное законодательство этого не позволяет, на основании чего были 
внесены ряд протестов прокуроров на подобные постановления судов об осво-
бождении от уголовной ответственности, хотя теоретически это возможно. 
Для этого необходимо изменить законодательство и позволить сторонам дого-
вариваться  об условиях примирения, пусть и реализация этих условий займет 
какое то время, а гарантией выполнения условий соглашения может стать 
рассмотрение об исполнении условий соглашения в рамках письменного упро-
щенного производства в рамках гражданского процесса (гл. 13 ГПК РК) либо 
отмена постановления об освобождении лица от уголовной ответственности в 
связи с примирением сторон, которое должно производиться не судом 
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вышестоящей инстанции, а судом первой инстанции по заявлению потерпев-
шей стороны. 

Имеется противоречие между действующим Уголовным кодексом РК и 
Законом РК «О медиации» в части применения медиации в уголовно-право-
вой сфере. 

Так, согласно ст. 68 Уголовного кодекса РК  медиация применяется по 
уголовным проступкам, преступлениям небольшой и средней тяжести, а также 
по тяжким преступлениям, если они не связаны с причинением смерти или 
тяжкого вреда здоровью человека и совершены несовершеннолетними, 
беременными женщинами, женщинами, имеющими малолетних детей, мужчи-
нами, воспитывающими в одиночку малолетних детей, женщинами в возрасте 
пятидесяти восьми и свыше лет, мужчинами в возрасте шестидесяти трех и 
свыше лет, впервые совершившими тяжкое преступление.

Кроме того, п.  5 ст. 170 Уголовно-процессуального РК [19] регламенти-
рует, что по итогам рассмотрения гражданского иска в уголовном деле суд 
выносит одно из следующих решений: об утверждении мирового соглашения 
либо соглашения об урегулировании спора в порядке медиации по граждан-
скому иску и прекращении производства по нему. То есть отсюда следует, что 
в части рассмотрения гражданского иска медиация может быть применена по 
любой категории дела, не касаясь вопросов назначения наказания или осво-
бождения от него. 

Сравнивая законодательство Республики Казахстан, в этой части в 
законодательством Республики Молдова, следует отметить, что  закон РМ «О 
медиации» не ограничивает применение процедуры медиации в зависимости 
от тяжести преступлений.  Согласно этому же закону в медиации по уголовным 
делам может участвовать только аттестованный медиатор, включенный в спи-
сок медиаторов. В Законе РК «О медиации» такого ограничения нет, что и 
вызывает определенные трудности на практике. Речь идет о непрофессиональных 
медиаторах, которые, как правило, не знают нюансов проведения медиации, не 
обладают должным объемом именно юридических знаний.

Закон Республики Молдова оговаривает, что в случае осуществления 
медиации по уголовным делам, в которых примирение сторон ведет к устране-
нию уголовной ответственности, стороны имеют право воспользоваться услу-
гами медиатора, оплаченного государством, на условиях, установленных пра-
вительством. То есть Республика Молдова фактически признает медиацию в 
уголовно-правовой сфере восстановительной и, понимая, что здесь для долж-
ного качественного эффекта необходимо субсидировать деятельность медиа-
торов, предлагает услуги медиаторов бесплатно. 

Действительно, в уголовно-правовой сфере далеко не каждый 
обвиняемый может себе позволить оплатить услуги медиаторов, и в этой связи 
было бы целесообразно субсидировать деятельность медиаторов в уголовно-
правовой сфере по уголовным проступкам, преступлениям небольшой и сред-
ней тяжести, а также по правовым спорам с участием несовершеннолетних.

В уголовном процессе медиация возможна как на стадии дознания, 
предварительного следствия, так и в ходе судебного процесса:
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— подозреваемый /обвиняемый имеет право примириться с потерпев-
шим в порядке медиации (п. 15 ч. 9 ст. 64 УПК РК).

— потерпевший, соответственно, имеет право в порядке медиации при-
мириться с подозреваемым и обвиняемым (п. 8 ч. 6 ст. 71 УПК). 

В то же время, если в соответствии со ст. 358 УПК РК  председатель-
ствующий разъясняет подсудимому его права в главном судебном разбира-
тельстве, предусмотренные ст. 65 УПК РК, а также право на заключение про-
цессуального соглашения, примирение с потерпевшим в предусмотренных 
законом случаях, в том числе в порядке медиации, то на стадии дознания и 
предварительного следствия обязанность такого разъяснения лицу, ведущему 
уголовный процесс, не вменяется. 

Более того, следствие и дознание не заинтересованы в том, что дело 
было прекращено по ст. 68 УК РК ввиду примирения сторон, так как в этом 
случае «страдает» статистика раскрываемости уголовных правонарушений, а 
этот факт  уже лично отражается на следователе или дознавателе. 

Отсюда органы дознания и следствия крайне неохотно принимают уже 
имеющиеся по делу соглашения об урегулировании правового спора (кон-
фликта) в порядке медиации, а о разъяснении сторонам права на примирение 
с потерпевшим в предусмотренных законом случаях, в том числе в порядке 
медиации и речи быть не может. 

Выводы. В целях развития применения медиации на досудебных стади-
ях, что повлечет экономию бюджетных средств, так как работа по привлече-
нию лица находится в самом начале и в ней задействовано минимум средств и 
сил, предлагаем ввести статистическую отчетность для органов досудебного 
расследования относительно количества дел, прекращенных путем примире-
ния, в том числе в порядке медиации, условно отнеся эти дела к категории 
«раскрытых» дел, учитывая, что фактически обвиняемый признает свою вину, 
возмещая потерпевшему ущерб и заглаживая причиненный вред. 
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Дячук М.I. Проблеми і перспективи розвитку медіації в Республіці 
Казахстан

У статті розглянуто питання, що стосуються проблем і перспектив розви-
тку медіації в Республіці Казахстан.

Ключові слова: цивільний процес, кримінальний процес, сторони, медіація, 
закон, застосування медіації на досудових стадіях, органи досудового розслідування, 
припинення шляхом примирення, відшкодування шкоди.

Дячук  М.И. Проблемы и перспективы развития медиации в Республике 
Казахстан

В статье раскрываются вопросы, касающиеся проблем и перспектив развития 
медиации в Республике Казахстан.

Ключевые слова: гражданский процесс, уголовный процесс, стороны, медиа-
ция, закон, применение медиации на досудебных стадиях, органы предварительного 
расследования, прекращение путем примирения, возмещение ущерба.

Dyachuk M. Problems and prospects of the mediation development in the 
Republic of Kazakhstan

In the article questions, problems and prospects of the mediation development in the 
Republic of Kazakhstan are going to be discussed.

Keywords: Civil procedure; Criminal procedure; Parties; Mediation law; The use of 
mediation in the pretrial stages; Pretrial investigation bodies; Termination by reconciliation; 
Paying  damages.
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МІЖНАРОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Постановка проблеми. Однією з проблем людства є проблема злочин-
ності. Проблема стоїть досить гостро, оскільки кількість вчинених злочинів з 
кожних роком тільки зростає та набуває глобального характеру. Саме тому 
міжнародне співробітництво в сфері боротьби зі злочинністю відіграє важливу 
роль у безпеці людства.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Поняття екстрадиції й між-
народного співробітництва у боротьбі зі злочинністю досліджують українські 
та зарубіжні вчені, серед яких О.М. Бандурка, Ю. В. Баулін, В.Г. Буткевич, 
А.А. Вознюк, Г.О. Душейко, Г.В. Єпур, С.Є. Житняк, Д.О. Компанієць, 
С.П. Кучевська, С.Я. Лихова, Л.В. Максимів, А.С. Мацко, В.Я. Мацюк, 
В.С. Овчинський, Ю. А. Пономаренко, М. П. Свистуленко, В.Б. Смелік, 
В.Д. Сущенко, Л.Д. Тимченко, М.І. Хавронюк,  С.С. Беляєв, О.І. Бойцов, 
P.М. Валеєв, М.І. Костенко, І.І. Лукашук, А.В. Наумов, Н.А. Сафаров, 
І.А. Ширер та інші.

Метою статті є дослідження питань міжнародного співробітництва в 
боротьбі зі злочинністю, а саме: поняття екстрадиції та її умов.

Основні результати дослідження. Конституція України є Основним 
законом України, наділеним вищою юридичною силою, покликаний захищати 
права людини й громадянина. Аналізуючи Конституцію України, зокрема ст. 3, 
яка передбачає, що людина, її життя, здоров’я, честь, гідність, недоторканність 
є найвищою соціальною цінністю, що саме держава покликана захищати права 
і свободи людини, це є її головним обов’язком. 

Ст. 22 Конституції України визначає, що права і свободи людини й гро-
мадянина не є вичерпними, тобто дозволено все, що не заборонено законом [3]. 

© Карпенко М.І., Коковін Д.І., 2016
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Саме Кримінальний кодекс України містить перелік дій і бездіяльності, що 
визнаються злочинами з боку держави. Так, у ст. 11 КК зазначається, що зло-
чином є передбачена Кримінальним кодексом суспільно небезпечна дія чи 
бездіяльність, що вчинена суб’єктом злочину. Часто буває, що особа, вчинив-
ши злочин, має на меті приховати його, уникнути відповідальності шляхом 
зміни місця свого перебування за межами країни. Однак, згідно зі ст. 6 
Кримінального кодексу України, якщо злочин було вчинено, продовжено або 
закінчено на території України, то особа має відповідати за цим Кодексом [4]. 

Темою цього дослідження є екстрадиція. Коментований Кримінальний 
процесуальний кодекс України визначає екстрадицію як передачу підозрюва-
них, обвинувачених чи підсудних осіб державою, на території якої вони пере-
бувають, іншій державі на вимогу для притягнення їх до кримінальної відпо-
відальності та покарання [1]. Розрізняють три види екстрадиції: 1) видача осіб, 
підозрюваних у злочинах, для притягнення до кримінальної відповідальності; 
2) видача вже засуджених злочинців для виконання вироку; 3) видача на час
(як правило, для участі у слідчих і судових процедурах).

Екстрадиція є важливою складовою частиною міжнародної співпраці в 
сфері кримінального провадження. Відповідні злочини і злочинність часто є 
національними проблемами, оскільки багато в чому залежать від соціальної 
структури, рівня соціально-економічного розвитку і культури конкретної дер-
жави. Переростання національної злочинності в міжнародну вимагає 
об’єднання зусиль міжнародного співтовариства в боротьбі з цим небезпечним 
соціальним явищем. 

Сутність видачі особи, яка вчинила кримінальне правопорушення (екс-
традиція), виходить із змісту й обсягу такого напряму співробітництва, що 
визначається міжнародними зобов’язаннями України. Основою цього є поло-
ження двох основних багатосторонніх договорів України: Європейської кон-
венції про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 року, а також 
Додаткового протоколу від 15 жовтня 1975 року та Другого додаткового про-
токолу від 17 березня 1978 року до цієї Конвенції; Конвенції про правову допо-
могу і правові відносини в цивільних, сімейних і кримінальних справах від 
22 січня 1993 року та Протоколу від 29 березня 1997 року до цієї Конвенції, а 
також двосторонніх міжнародних договорів України, зокрема: Договір між 
Україною та Китайською Народною Республікою про екстрадицію від 10 груд-
ня 1998 року; Договір між Україною та Республікою Індія про видачу право-
порушників від 3 жовтня 2002 року; Договір між Україною та Федеративною 
Республікою Бразилія про видачу правопорушників від 21 жовтня 2003 року; 
Договір між Україною та Республікою Панама про видачу правопорушників 
від 4 листопада 2003 року; Договір між Україною та Ісламською Республікою 
Іран про видачу правопорушників від 11 травня 2004 року тощо [16].

Центральним органом України щодо видачі особи (екстрадиції), якщо 
інше не передбачено міжнародним договором України, є, відповідно, Генеральна 
прокуратура України та Міністерство юстиції України. Генеральна прокурату-
ра є центральним органом України щодо видачі (екстрадиції) підозрюваних, 
обвинувачених у кримінальних провадженнях під час досудового розслідуван-
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ня. У свою чергу, Міністерство юстиції України є центральним органом 
України щодо видачі (екстрадиції) підсудних, засуджених у кримінальних 
провадженнях під час судового провадження або виконання вироку (ст. 574 
КПК) [13, с. 750].

Відповідно до ст. 574 Кримінального процесуального кодексу України, 
центральні органи України щодо видачі особи (екстрадиції) здійснюють такі 
заходи:

1) звертаються до компетентних органів іноземних держав із запитами
про видачу особи (екстрадицію), тимчасову видачу або транзитне перевезення;

2) розглядають запити компетентних органів іноземних держав про
видачу особи (екстрадицію), тимчасову видачу або транзитне перевезення та 
приймають рішення щодо них;

3) організовують проведення екстрадиційної перевірки;
4) організовують прийом-передачу осіб, щодо яких прийнято рішення

про видачу (екстрадицію), тимчасову видачу чи транзитне перевезення;
5) здійснюють інші повноваження, визначені цим розділом або міжна-

родним договором про видачу особи (екстрадицію).
Європейським співтовариством слушно у сфері правосуддя запрова-

джується принцип «або видай, або суди». Європейська конвенція про видачу 
правопорушників 1957 p., ратифікована Верховною Радою України 16 січня 
1998 р. (далі — Конвенція про видачу правопорушників), передбачає видачу 
однією державою іншій всіх осіб, щодо яких компетентні органи держави, що 
запитується, ведуть кримінальне переслідування у зв’язку з будь-яким злочи-
ном або які розшукуються зазначеними органами для приведення у виконання 
вироку чи постанови про затримання [2].

У ч. 2 ст. 25 Конституції України закріплено, що громадянин України не 
може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі [3].

Аналогічні положення містяться в Конституції Федеративної Республіки 
Німеччина (1949 р.), зокрема у ч. 2 ст. 16 закріплено положення про те, що 
жоден німець не може бути виданий іноземній державі [5].

Конституція Італійської Республіки (1947 р.) передбачає, що видача 
громадянина може відбутися тільки у випадках, прямо передбачених міжна-
родними угодами (ч. 1 ст. 26). В жодному разі не допускається видача грома-
дян і іноземців за політичні злочини (ч. 4 ст. 10, ч. 2 ст. 26) [6].

Конституція Португальської Республіки передбачає видачу португаль-
ських громадян тільки на умовах взаємності з боку відповідної держави, закрі-
плених міжнародним договором, у випадках тероризму і злочинів, організова-
них на міжнародному рівні, якщо держава, що вимагає видачі, гарантує про-
ведення належного і справедливого процесу (ч. 3 ст. 33) [7].

Ст. 6 Конвенції про видачу правопорушників передбачає, що держава 
має право відмовити у видачі своїх громадян, але якщо держава, яка запитуєть-
ся, не видає свого громадянина, вона на прохання держави, яка запитує, пере-
дає справу своїм компетентним органам для порушення кримінального пере-
слідування, якщо воно буде необхідним. Таким чином, Конвенція про видачу 
правопорушників передбачає принцип aut dedere aut judicare, що означає 
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«видай або суди». Водночас, національне законодавство не містить фактичних 
і юридичних підстав і порядку видачі або кримінального переслідування 
зазначених осіб [2]. Продовжуючи тему принципів екстрадиції особи, слід 
також звернути  увагу на принципи конкретності, подвійної кримінальності 
(doublejeopardy). Згідно з принципами, особа, що вчинила злочин, не може 
двічі нести за нього відповідальність (відмови у видачі власних громадян, від-
мови у видачі за політичні злочини та ін.).

Слід зазначити, що у Європейській конвенції чітко не визначено про-
цесуальний статус особи, яка підлягає екстрадиції [15, c. 511].

Відповідно до Кримінально процесуального кодексу України, процедура 
екстрадиції включає такі етапи:

– офіційне звернення про встановлення місця перебування на території
запитуваної держави особи, яку необхідно видати; 

перевірку обставин, що можуть перешкоджати видачі (екстрадиційну 
перевірку); 

– прийняття рішення за запитом;
– фактичну передачу такої особи під юрисдикцію запитуючої держави

[1; 13, с. 749].
Європейська конвенція про видачу правопорушників також передбачає, 

що видача правопорушників не може ґрунтуватися на політичній переслідува-
ності особи, тобто має політичне забарвлення.

В.С. Березняк, досліджуючи питання екстрадиції, підкреслював важли-
вість дослідження певного переліку питань перевірки, а саме:

1) яка держава направила запит про екстрадицію особи;
2) чи існують в державі тортури, катування або жорстокі та нелюдські

поводження з людиною чи покарання, а також покарання у вигляді смертної 
кари;

3) чи існують на території цієї держави міжнародні правозахисні органі-
зації;

4) чи існують між державами укладені двосторонні міжнародні догово-
ри про правову взаємодопомогу;

5) вивчення світової практики співпраці з даними державами [8].
Аналізуючи положення чинного Кримінально процесуального кодексу 

України, слід зазначити, що екстрадиційною перевіркою є діяльність визначе-
них законом органів щодо встановлення та дослідження передбачених міжна-
родним договором України, іншими актами законодавства України обставин, 
що можуть перешкоджати видачі особи, яка вчинила злочин (п. 8 ч. 1 ст. 541 
КПК). Така перевірка здійснюється протягом 60 днів. Цей строк може бути 
продовжено відповідним центральним органом України (ст. 587 КПК) [13, 
c. 751].

Підставами для екстрадиції, відповідно до Кримінально процесуального 
кодексу України, є розшук особи правоохоронними органами інших держав.

Обов’язковою правовою підставою для видачі особи з України є наяв-
ність міжнародного договору про видачу, укладеного з відповідною державою, 
а фактичною підставою – перебування особи, яка обвинувачується або засу-
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джена за вчинення екстрадиційного злочину, на території запитуваної держа-
ви. Єдиним приводом екстрадиції особи є клопотання (вимога) про її видачу, 
хоча окремі етапи екстрадиційного процесу можуть здійснюватися за наявнос-
ті інших приводів (наприклад, її затримання або тимчасовий арешт). 
Екстрадиційний процес розпочинається з оголошення міжнародного розшуку, 
вжиття тимчасових заходів при встановленні її місцезнаходження за кордо-
ном, підготовки запиту про видачу, направлення запиту про видачу. 
Завершується екстрадиційний процес виконанням рішення про видачу запи-
туваною стороною, яке охоплює доручення прокурора області з організації 
видачі особи, звернення до суду про вжиття тимчасових заходів або затриман-
ня особи (арешту) з метою її видачі іноземній державі, етапування особи до 
державного кордону та передачу-отримання виданої особи на кордоні з її ета-
пуванням до місця провадження у кримінальній справі [14, c. 795].

При цьому процедура затримання повинна відбуватися виключно в 
межах чинного законодавства України. Відповідно до ст. 208 КПК України, 
уповноважена службова особа, що здійснила затримання особи, повинна 
негайно повідомити затриманому зрозумілою для нього мовою підстави затри-
мання та у вчиненні якого злочину він підозрюється. Особливу увагу необхід-
но звертати на роз’яснення прав такій особі, причому у такому разі слід вико-
нувати як загальні вимоги, передбачені ч. 4 ст. 208 КПК України, так і вимоги 
ст. 581 КПК України, відповідно до яких затримана особа має такі права: 

1) мати захисника і побачення з ним за умов, що забезпечують конфіден-
ційність спілкування, на присутність захисника під час допитів; 2) отримувати 
медичну допомогу; 3) давати пояснення, показання або не говорити нічого з 
приводу підозри проти нього; 4) негайно повідомити інших осіб (близьких 
родичів, членів сім’ї чи інших осіб за вибором цієї особи) про його затримання 
і місце перебування відповідно до положень ст. 213 КПК України; 5) вимагати 
перевірку обґрунтованості затримання; 6) знати, у зв’язку з яким криміналь-
ним правопорушенням надійшов запит про її видачу; 7) брати участь у розгля-
ді судом питань, пов’язаних з її триманням під вартою і запитом про її видачу; 
8) ознайомлюватися із запитом про видачу або одержати його копію; 9) оскар-
жувати рішення про тримання під вартою, про задоволення запиту про видачу; 
10) висловлювати в судовому засіданні власну думку щодо запиту про видачу;
11) звертатися з проханням про застосування спрощеної процедури видачі.
Водночас особі, стосовно якої розглядається питання про видачу і яка не воло-
діє державною мовою, забезпечується право робити заяви, заявляти клопотан-
ня, виступати в суді мовою, якою вона володіє, користуватися послугами пере-
кладача, а також отримати переклад судового рішення та рішення центрально-
го органу України мовою, якою вона користувалася під час розгляду. Якщо 
особа, стосовно якої розглядається питання про видачу, є іноземцем і трима-
ється під вартою, то вона має право на зустрічі з представником дипломатич-
ної чи консульської установи своєї держави [3].

Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, складається 
протокол, в якому, крім відомостей, передбачених ст. 104 КПК України, зазна-
чаються: місце, дата і точний час (година і хвилини) затримання відповідно до 
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положень ст. 209 КПК України; підстави затримання; результати особистого 
обшуку; клопотання, заяви чи скарги затриманого, якщо такі надходили; 
повний перелік процесуальних прав та обов’язків затриманого. Протокол про 
затримання підписують особа, яка його склала, і затриманий. Копія протоколу 
негайно під розпис вручається затриманому, а також надсилається прокурору, 
який здійснює нагляд за додержанням законів органом, що здійснив затриман-
ня. Повідомлення прокурору, до якого додається копія протоколу затримання, 
повинно містити докладну інформацію щодо підстав і мотивів затримання.

До особи, щодо якої надійшов запит про її видачу відповідно до ст. 588 
КПК, може бути застосовано спрощений порядок  видачі. Безумовно, рішення 
про видачу особи може бути оскаржене (ст. 591 КПК) [15, c. 516].

Також слід зазначити, що відповідно до розділу 3 ст. 344 Кодексу між-
народного приватного права (Кодексу Бустаманте від 20.02.1928), для забез-
печення ефективної міжнародної судової компетенції з кримінальних справ 
кожна держава, що домовляється, буде ухвалювати клопотання інших держав 
про видачу осіб, які обвинувачуються або переслідуються за скоєні злочини  У 
ст. 345 зазначається, що держава не зобов’язана видавати своїх громадян, але 
тоді вона має їх судити. Якщо декілька держав клопочуться про видачу особи 
за один і той же злочин, то особа видається тій державі, на території якої зло-
чин був вчинений (ст. 347). Якщо особа вчинила більше одного злочину, але 
різної тяжкості, то особа видається тій державі, на території якої було вчинено 
більш тяжкий злочин (ст. 348). Видача особи має місце лише тоді, коли особа 
є виконавцем, співучасником або підбурювачем злочину (ст. 352). Видача осіб, 
які переслідуються з політичних мотивів, виключається (ст. 356). Видача 
також виключається, коли особа вже відбула покарання або строк давності для 
притягнення особи до відповідальності закінчився (стст. 358, 359). Також 
зазначається перелік документів, що мають бути додані з вимогою про видачу 
особи, а саме: 1) вирок чи ордер, або наказ на арешт особи, або документ тако-
го ж значення; 2) документи про походження особи, або дані, що можуть слу-
гувати для його ідентифікації; 3) завершені копії положень, що дають правову 
кваліфікацію діянь особи, на яких базується вимога про видачу особи (ст. 365). 
У жодному разі  не може бути покаранням смертна кара (ст. 378). Також зазна-
чається, що коли у видачі особи державі було відмовлено, повторний запит про 
видачу особи з цього ж самого злочину неможливий (ст. 381) [9].

Варто зазначити, що екстрадиція в США, як правило, містить три поло-
ження про громадянство. Перше не стосується саме конкретного громадян-
ства, але надається згода на видачу всіх осіб. Згідно із судовим тлумаченням та 
адміністративними інтерпретаціями положень, слово «особи» включає в себе 
громадян, а тому відмова видати втікача тому, що він є громадянином, не може 
бути виправдане. Другий і найбільш поширений тип договору передбачає, що 
«жодна з договірних сторін не зобов’язана передавати своїх власних громадян 
або суб’єктів .... «(Конгрес прийняв законодавство для подолання судової сис-
теми, яка позбавляє Сполучені Штати права не видавати американців згідно з 
цим положенням). Третій тип договірного положення свідчить, що «жодна із 
сторін не зобов’язана передавати своїх власних громадян відповідно до поло-
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жень цієї Конвенції, але виконавча влада кожної з них має право видавати їх, 
якщо на їхній розсуд це буде необхідно зробити» [17, c. 16].

Римський статут Міжнародного кримінального суду визначає умови 
екстрадиції особи, але має місце принцип «ne bis in idem», який означає, що 
особа не може бути покарана за одне й те саме діяння двічі (ч. 2 ст. 89). 
Відповідно до ст. 87 суд має право звертатись до держав-учасників з прохан-
ням про співпрацю. Також суд має право запропонувати будь-якій іншій дер-
жаві, що не є учасником, проявити допомогу на основі спеціальної домовле-
ності або на будь-якій іншій відповідній основі. Прохання про арешт та надан-
ня у розпорядження направляються у письмовому вигляді. 

Римський статут також має певний перелік документів, що потрібні для 
прохання про арешт особи та надання у розпорядження, це: 1) згода держави-
учасника на транспортування особи через свою територію. Ця згода має місти-
ти: інформацію про особу, що транспортується, коротко викладені обставини 
справи та їх правову кваліфікацію, ордер на арешт та передачу особи. При 
транспортуванні особа знаходиться під вартою; 2) інформація про особу, що є 
достатньою для ідентифікації особи, та інформацію про місцезнаходження 
особи; 3) копія ордеру на арешт. Якщо особа вже визнана винною, то: 1) копія 
ордеру на арешт особи; 2) рішення про визнання особи винною; 3) інформація 
про те, що особа є тією самою, про кого йде мова у судовому рішенні. Якщо 
вирок вже винесений особі, то копія вироку є також обов’язковою у наданні, а 
у разі вироку з позбавленням волі особи із заявою про те, який строк особа вже 
відбула та скільки ще залишилось відбути [10].

Деякі конвенції включають в себе конкретні положення, що стосуються 
процесу видачі. Наприклад, Женевські конвенції вказують, що варіант видачі 
обвинуваченого іншій державі можливий за умови, що ця держава розгледіла 
в справі переконливі докази. У переважній більшості  конвенцій зазначається, 
що злочини повинні розглядатися для цілей видачі між державами-учасника-
ми, якщо б вони були вчинені не тільки в тому місці, в якому вони мали місце, 
але і на території держав, які зобов’язані встановити їх юрисдикцію, що нада-
ється такими Конвенціями. Женевськими конвенціями та проектом Кодексу 
1996 р. рекомендується, що особливу увагу слід приділяти проханням держа-
ви, на території якої стався злочин [18, c. 11].

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незакон-
ного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин також передбачає 
видачу особи та взаємну юридичну допомогу. Стаття 3 містить широкий пере-
лік дій або бездіяльності, пов’язаних з виробництвом, виготовленням, екстра-
гуванням, приготуванням, пропозицією, пропозицією з метою продажу, розпо-
всюдженням, продажу, постачання на будь-яких умовах, посередництвом, 
переправленням, транзитним переправленням, транспортуванням, імпортом 
або експортом будь-якого наркотичного засобу чи будь-якої психотропної 
речовини на порушення положень Конвенції 1961 р., цієї Конвенції з поправ-
ками або Конвенції 1971 року. 

Стаття 6 цієї Конвенції передбачає, що кожне з правопорушень, до яких 
застосовується ця стаття, вважається таким, що підлягає включенню в будь-
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який існуючий між сторонами договір про видачу як правопорушення, що 
може потягти видачу. Сторони зобов’язуються включати такі правопорушення 
як правопорушення, що можуть передбачати видачу, в будь-який договір про 
видачу, що буде укладений між ними. Видача здійснюється відповідно до умов, 
передбачених законодавством запитуваної сторони або застосовуваними дого-
ворами про видачу, включаючи підстави, за якими запитувана сторона може 
відмовити у видачі. Сторони прагнуть укладати двосторонні і багатосторонні 
угоди з метою здійснення або підвищення ефективності видачі [11].

Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням, 
фінансуванням і навчання найманців містить положення щодо видачі осіб, які 
вчинили злочин, а саме: держава-учасниця цієї конвенції, на території якої 
перебуває злочинець, відповідно до своїх законів бере його під варту або здій-
снює інші заходи, що забезпечують його присутність до того часу, поки це 
необхідно для того, щоб порушити кримінальне провадження або вдатися до 
дій по цій видачі. Також ця держава негайно здійснює попереднє розслідуван-
ня фактів. Стаття 12 відповідно до принципу «видай або суди» визначає, що 
держава, яка не видає особу, зобов’язана без яких-небудь винятків і незалежно 
від того, вчинено злочин на її території або ні, передати справу своїм компе-
тентним органам для цілей кримінального переслідування шляхом здійснення 
судового розгляду відповідно до законодавства цієї держави. Держави-
учасниці видають осіб на підставі будь-якого договору про видачу, який укла-
дається між ними [12].

Висновки. Отже, екстрадиція – це процесуальна дія, що полягає в пере-
дачі особи державою, на території якої вона перебуває, іншій державі (на її 
вимогу) з метою притягнення такої особи до кримінальної відповідальності 
або для виконання обвинувального судового вироку. Як правило, видача здій-
снюється на підставі договору між відповідними державами. Це може бути або 
двосторонній договір, або багатостороння конвенція, учасниками якої повинні 
бути як запитуюча, так і запитувана держава. Прикладом такої конвенції є 
Європейська конвенція про видачу 1957 року. 

Видача може здійснюватися і без договору, якщо це передбачається 
законодавством запитуваної сторони. Видача може здійснюватися лише щодо 
певних злочинів. Як правило, їх список або критерії їх визначення (тяжкість 
покарання тощо) встановлюється в договорі. Традиційно слід дотримуватися 
правила подвійної підсудності, тобто злочин, за здійснення якого запитується 
видача, повинен визнаватися таким у законодавстві як запитуючої, так і запи-
туваної сторони. 

При цьому видачі можуть перешкодити такі обставини: відсутність між-
народно-правової норми, яка б зобов’язувала запитувану сторону здійснити 
видачу; перебування особи в громадянстві (підданстві) запитуваної сторони; 
надання особі статусу біженця, політичного притулку; відсутність у законо-
давстві запитуваної сторони кримінального покарання за відповідні діяння 
або вийшов термін давності; тяжка хвороба особи; інші моменти. Усі країни ЄС 
мають між собою правові угоди, що дозволяють видачу своїх громадян. Велика 
Британія, згідно з Актом про екстрадицію 2003 р., зобов’язана видавати у тому 
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числі і своїх громадян у країни, з якими вона має відповідні міжурядові угоди. 
Аналогічна ситуація в США.
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Карпенко М.І., Коковін Д.І. Дослідження поняття та умов екстрадиції шля-
хом аналізу міжнародного законодавства

Стаття присвячена дослідженню міжнародного співробітництва, а саме: 
видачі особи, що переховується за межами держави, де вчинено злочин, з метою захис-
ту порушених прав і притягнення винних осіб до відповідальності. У статті проана-
лізовано такі питання: захист порушених прав; захист прав особи, що видається; 
поняття та умови видачі особи за різними міжнародними договорами; загальноприй-
няті міжнародною спільнотою принципи, згідно з якими здійснюється видача особи; 
шляхи міжнародної співпраці щодо протидії злочинності. Дослідження проведено на 
основі аналізу чинного законодавства України та міжнародних угод, договорів, стату-
тів різних організацій.

Ключові слова: видача особи, екстрадиція, захист прав, міжнародне законо-
давство, міжнародне співробітництво, притягнення до відповідальності, боротьба зі 
злочинністю.

Карпенко Н.И.,  Коковин Д.И. Исследование понятия и условий 
экстрадиции путём анализа международного законодательства.

Статья посвящена исследованию международного сотрудничества, а именно: 
выдачи человека, который скрывается за пределами государства, где совершено пре-
ступление, с целью защиты нарушенных прав человека и привлечение к ответствен-
ности виновного. В статье описываются следующие вопросы: защита нарушенных 
прав, защита прав человека, который подлежит выдаче, понятие и условия выдачи за 
разными международными договорами, общепринятые международным обществом 
принципы, согласно с которыми совершается выдача человека, пути международного 
сотрудничества противодействия преступности. Исследование проведено на осно-
вании анализа действующего законодательства Украины и международных соглаше-
ний, договоров, статутов разных организаций.

Ключевые слова: выдача человека, экстрадиция, защита прав, международ-
ное законодательство, международное сотрудничество, привлечение к ответствен-
ности, борьба с преступностью.

Karpenko M., Kokovin D. Investigation of meanings and clauses of extradition 
on the basis of international legislation’s analyzing

The article devotes to the investigation of the international co-operating, exactly 
people extradition that is at large overseas, where perpetrated a crime with intent of 
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protection defence of violated rights and prosecution of guilty. In the article describes the 
next issues: defence of violated rights, defence of human rights who should be rendered, 
meaning and clauses of extradition on the basis of international conventions, international 
generally accepted principals, according to which realizes extradition, ways of international 
co-operation crime prevention. The study was conducted on the analysis of the current 
legislation of Ukraine and international agreements, treaties, charters of the various 
organizations.

Keywords: Extradition; Defense of right; International law; International 
co-operating; Prosecution of guilty; Crime prevention.

Стаття надійшла до редакції  05.04.2016.
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ПОНЯТТЯ ОЛІГАРХІЇ 
ТА ЇЇ СУСПІЛЬНА НЕБЕЗПЕКА

Постановка проблеми. Олігархічні тенденції мали місце в усіх постсо-
ціалістичних країнах, їх виникнення спричинив різкий перехід від планового 
до ринкового господарства, а політична, правова й економічна системи про-
йшли складні процеси трансформації від авторитаризму до демократії. На 
цьому шляху суспільству протидіють як зовнішні, так і внутрішні сили. 
Найбільш небезпечними для розвитку громадського суспільства є олігархи, 
які розтлівають суспільство із середини, паразитують на людській свідомості, 
сприяють зубожінню населення, нещадно експлуатують людські, природні й 
енергетичні ресурси країни, вбивають віру людей у справедливість, нівелюють 
закон, сіють у суспільстві ворожнечу, підкреслюють свою винятковість і могут-
ність, підпорядковують правоохоронні органи, суди та прокуратуру, вплива-
ють на органи влади й управління.

Наявність олігархії в тій чи іншій державі вказує на корпоративний 
характер суспільства [1], що означає замкненість, відокремленість. Олігархія в 
суспільстві має місце там і тоді, коли суспільство дозволяє людям бізнесу 
накопичувати свої статки, порушуючи економічні процедури та правила, ухи-
лятись від сплати податків, діяти поза законом та нехтувати економічними 
інтересами суспільства й держави. 

Найважливішим заходом контролю за політичною, правовою й еконо-
мічними системами є суспільний контроль. Другим стримуючим фактором є 
успішна діяльність спеціальних служб, що забезпечує вільне волевиявлення 
людей, дозволяє успішно функціонувати правоохоронним ті судовим органам, 
позитивно впливати на розвиток бізнесу та підприємництва.
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Держава повинна встановити межі та правила функціонування політич-
них партій і рухів, забезпечити життєдіяльність усіх суб’єктів суспільного 
життя, сприяти розвитку національних інтересів, втілювати гуманні принципи 
співпраці державних інституцій. Цим процесам активно чинять опір олігархи 
в усіх сферах суспільного життя, починаючи від державних інституцій, полі-
тичних партій, громадських організацій та бізнесу.

Зважаючи на вищевикладене, предметом нашого дослідження є розви-
ток олігархічних тенденцій у нашому суспільстві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми зародження, розви-
тку та суспільної небезпеки поширення олігархії в усі сферах суспільного 
життя висвітлені у працях таких учених, як А.И. Асеєвський, В. Бадрак, 
В.М. Бебик, И. Бороган, К. Брожко, А. Даллес, В.Б. Кассис, Ю.Я. Киршин, 
В.Є. Куріло, В.Н. Любов, В. Плєтт, Ю.І. Аверьянов, Г.Г. Почепцов, Г. Рогозин, 
Р. Ронин, П.А. Судоплатов, Г. Томас, Е.Б. Черняк, К. Ендрю та інші.

Мета статті полягає в узагальненні теоретичних проблем зародження, 
розвитку та суспільної небезпеки поширення олігархії в усі сферах суспільно-
го життя.

Основні результати дослідження. Ще Аристотель писав, що олігархія є 
результатом викривлення такої форми правління, як аристократія. Саме етич-
не вчення про чесноти громадянина поліса дозволило Аристотелю обґрунтува-
ти концепцію «правильних» форм правління та концепцію громадянина [3].

Тому постає питання про правильні форми державного устрою, які реа-
лізують благо громадян та виховують їх відповідно до чеснот. Аристотель роз-
різняв шість форм державного устрою: три правильні і три неправильні, спо-
творені. Відокремлення правильних форм державного устрою здійснювались 
на підставі етичного критерію блага. Правильні політичні устрої – монархія, 
аристократія та політика служать спільному благу громадянин, а неправиль-
ні – тиранія, олігархія, демократія характеризуються правлінням на користь 
інтересам можновладців. На відміну від демократії як влади народу, що дбає 
про свої інтереси, політика є владою доброчесних громадян, які обираються на 
основі середнього майнового цензу та керуються благом усіх. В умовах важкої 
кризи поліса Аристотель в останніх двох книгах «Політики» намагається 
накреслити проект найкращого державного устрою, який ґрунтується на орга-
нізації землеробства, що повинне забезпечити громадянам середній дохід, 
який дозволяє надавати свою власність у користування друзям, необхідності 
участі громадянам у спільних трапезах – сиситіях, розподілі всієї землі на сус-
пільну, що забезпечуватиме кошти на релігійні культи та сиситії, та приватну 
власність громадянина, виключення з числа громадян не тільки рабів і варва-
рів, а й ремісників і торговців через те, що їхній спосіб життя не сприяє вихо-
ванню чеснот тощо. У сучасній політичній думці ідеї Аристотеля постійно 
актуалізуються для вирішення проблем розуміння та впровадження такої 
політичної форми, яка б сприяла ціннісній інтеграції суспільства і виключала 
політичний абсентеїзм, індивідуалізм та появу «опікунської влади» [3].

Ще на початку XX ст. явище олігархії в контексті розвитку і панування 
політичних партій знайшло своє втілення в теоретичних підходах 
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М. Острогорського, а також німецького мислителя Р. Міхельса (1876–1936), 
який розглядав олігархію як невіддільну форму управління соціальними орга-
нізмами і вивів так званий «залізний закон олігархії» — закономірної і стійкої 
тенденції переходу від демократичного до ієрархічного устрою, виокремлення 
особливого професійного прошарку, що концентрує у своїх руках владу й 
управління. 

Видатний грецький історик і політичний діяч Полібій (210–128 рр. до 
н.е.), стверджував, що після олігархії в країні обов’язково встановлюється 
демократія: «Народ, незадоволений розкошуванням олігархії, скидає її і вста-
новлює своє правління – демократію». Однак після демократії, яка з часом 
руйнує саму себе, обов’язково встановлюється тиранія – за сучасною терміно-
логією «диктатура».

Згідно з Полібієм, є шість основних форм держави, які в порядку їхньо-
го природного виникнення і зміни займають такі місця в межах їхнього повно-
го циклу: царство (царська влада), тиранія, аристократія, олігархія, демокра-
тія, охлократія. 

Початковий вождь-самодержець непомітно і природно перетворюється, 
за концепцією Полібія, в царя в тій мірі, в якій «царство розуму змінює собою 
панування відваги і сили». Царська влада наділяє кожного за заслугами, а під-
дані підпорядковуються їй не стільки від страху насильства, скільки за велін-
ням розуму і по добрій волі. З часом царська влада стає спадковою. Царі змі-
нюють попередній спосіб життя з його простотою і турботою про підданих і 
починають понад міру віддаватись розкошам. Унаслідок викликаних цим 
заздрості, ненависті, незадоволення і гніву підданих «царство перетворилося в 
тиранію». Цей стан і форму держави Полібій характеризує,як початок зане-
паду влади.

Тиранія — час змов проти володарів. Але ці змови походять від людей 
шляхетних і відважних, які не бажають переносити свавілля тирана. При під-
тримці народу ці шляхетні люди скидають тирана й утверджують аристокра-
тію. Цю форму держави Полібій характеризує, як таке правління меншості, 
яке встановлюється за згодою народу і при якому ті, хто править, є «найспра-
ведливіші і найбільш розсудливі за вибором».

На перших порах аристократичні правителі керуються у всіх справах 
турботою про «спільне благо». Коли ж влада в аристократії стає спадковою і 
опиняється в руках людей «абсолютно незнайомих з вимогами суспільної рів-
ності і свободи», тоді аристократія перетворюється в олігархію, де панують 
зловживання владою, користолюбство та беззаконня. Виступ народу проти 
олігархії супроводжується вбивством одних і вигнанням інших. Не довіряючи 
попереднім формам правління, народ встановлює демократію і бере на себе 
турботу про державу. 

Демократією Полібій вважає такий устрій, при якому вирішальна сила 
належить рішенням більшості народу, панує підпорядкування законові та тра-
диційна пошана до богів, батьків і старших. Але, поступово відходячи від цих 
цінностей, натовп вибирає собі вождем відважного честолюбця (демагога), а 
сам усувається від державних справ. Таким чином, демократія перетворюється 
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в охлократію. Цей процес Полібій характеризує так: «Коли розгніваний народ, 
слухаючи тільки голос власного гніву, відмовляє владі у підпорядкуванні, не 
визнаючи її навіть рівноправною з собою, і всі справи бажає вирішувати сам. 
Після цього держава прикрасить себе найблагороднішим іменем вільного 
народного правління, а насправді стане найгіршою з держав — охлократією» 
[4].

Визначаючи охлократію як лад насильства і беззаконня, Полібій відзна-
чав, що з точки зору кругообігу державних форм охлократія є не тільки гір-
шою, але й останньою у зміні форм. Кінцевий момент розвитку держави збіга-
ється з початковим. «Такий, — підкреслює Полібій, — кругообіг державного 
співжиття, такий порядок природи, згідно з яким форми правління змінюють-
ся, переходять одна в одну і знову повертаються».

З наведеного аналізу кругообігу державних форм Полібій зробив висно-
вок, що нестійкість притаманна кожній формі тому, що вона уособлює тільки 
одне начало, яке неодмінно виродиться у свою протилежність. Мислитель 
зазначав, що «без сумніву, найдосконалішою формою належить визнати таку, в 
якій поєднуються особливості всіх форм, перерахованих вище», тобто цар-
ської влади, аристократії та демократії. Головна перевага такої змішаної форми 
полягає у забезпеченні належної стабільності держави, що запобігає її перехо-
ду до спотворених форм правління.

По суті, ця антична концепція поєднання принципів різних форм прав-
ління має той же зміст і розрахована на той же ефект, що й теорія розподілу 
влади в наш час: у «змішаній» формі держави повноваження представників 
різних форм правління не об’єднуються в одне начало, а, будучи розділеними, 
поєднуються і співіснують, взаємно стримуючи і врівноважуючи одне одного, 
чим стабілізують увесь державний лад. 

При всіх відмінностях, ідея «змішаного» правління і теорія розподілу 
влади має певну концептуальну спільність: і в тому, і в іншому випадку йдеть-
ся про таку конструкцію державної влади, при якій повноваження правління 
не зосереджені в одному центрі (началі), а розподілені між різними, взаємоз-
рівноважуючими та взаємостримуючими началами (складовими частинами 
держави).

Мислителі Давньої Греції зробили суттєвий внесок у розвиток політи-
ко-правових уявлень, у теоретичну розробку проблем держави і права. 
Всесвітньо-історичне значення духовної спадщини античної Греції, складовою 
частиною якої є політичні та правові вчення, обумовлене тим, що давньогрець-
кі мислителі були першовідкривачами в багатьох галузях людського пізнання. 
Йдеться не про ординарний внесок античних греків в історію філософської, 
політичної та правової думки, а про створення ними фундаменту і формування 
ідей та концепцій у різноманітних сферах теорії й практики. Частково безпо-
середньо, частково через римських авторів головні політичні та правові ідеї, 
концепції і поняття давньогрецької теорії стали основою всієї європейської 
політичної та правової думки[5]. 
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Завдання українців полягає в тому, щоб з’ясувати, яка форма правління 
зараз існує – олігархія чи демократія і якою буде майбутня диктатура – націо-
нальною українською чи російською?

За влади Л.М. Кравчука ми бачили впровадження гуманних принципів 
посткомуністичної ідеології. Рання номенклатура періоду Леоніда Кравчука 
зналася в роботі державної системи, мала досвід керування підприємствами та 
користувалася широкими інтелектуальними мережами, що були вибудувані за 
часів комуністичного режиму. Крім можливості розбудовувати молоду держа-
ву, державні мужі скерували всі потуги на власне економічне збагачення.

Після перемоги Леоніда Кучми на дострокових виборах 1994 р., зміни-
лися принципи циркуляції еліт, а їхній курс на олігархізацію став ще більш 
очевидним. З тих пір в Україні почали формуватися потужні регіональні еліти, 
які були підкріплені великими фінансовими ресурсами й політичними амбіці-
ями. Найпотужнішими серед них була донецька група, харківська та київська 
групи, а також дніпропетровський конгломерат. Кожне із цих об’єднань мало 
депутатські групи та фракції в парламенті, що лобіювали свої бізнесові інтер-
еси та боролися за можливість впливу. 

Процес творення олігархії в Україні розпочався при Л. Кучмі, за прези-
денства якого олігархи сформувалися  як домінантний  клас суспільства, який 
прагне, а частково уже реалізував свої прагнення до встановлення олігархії як 
типу політичного режиму [6]1. Отже, ще в 1990-х роках в Україні склалася й 
міцно утвердилась олігархічна практика інструментального ставлення до зако-
ну і правоохоронних інституцій. За словами американського політолога-укра-
їнознавця Пола Д’Анієрі, президент Л. Кучма та його оточення здійснювали 
правління не «відповідно до закону», а «за допомогою закону», використовую-
чи закон вибірково проти своїх ворогів [7]. Така форма правління сформувала-
ся внаслідок специфічної української приватизації, яка за своїми ознаками 
була наскрізь шахрайською, клановою й антисоціальною. Її шахрайський 
характер підтверджує  те, що вона здійснювалася здебільшого двома шляхами: 
через штучне доведення підприємств до банкрутства чи нерентабельності та 
через передачу державних пакетів акцій у власність певним особам. Переважна 
більшість підприємств була приватизована поза законом і за безцінь. Кошти, 
що були сплачені за них, у десятки, а то й сотні разів були менші, ніж їхня 
реальна вартість.

Отже, під прикриттям так званих ринкових реформ в Україні відбулося 
небачене в історії великомасштабне пограбування цілого народу, і ми прийшли 
від номенклатурного радянського соціалізму до олігархічного капіталізму, 
який за своєю суттю виявився не кращим за свого попередника, а в багатьох 
випадках ще й гіршим, — йдеться про соціально-економічну сферу.

1  Колодій Антоніна «Олігархи» й «олігархія»: зміст понять та українська політич-
на дійсність // Наукові записки НаУКМА. Політичні науки. – 2001. – Вип. 19. – 
С. 31–35 (також: http://www.political-studies.com/democracy/oligarchy.html).
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Політичний режим В.А. Ющенко характеризується як режим очікуван-
ня мрій, закінчився розчаруванням, для подолання якого знадобляться деся-
тиріччя.

Режим Януковича, що закінчився Євромайданом, характеризується як 
кримінальний.

Обрання президентом П.О. Порошенко характеризується вимогою 
Майдану рішучих дій значної частини суспільства.

В умовах продовження існуючої політики влади, збереження корупції, 
непритягнення до кримінальної відповідальності встановлених зрадників у 
військовому керівництві та саботажу невикритих агентів Російської Федерації 
державні інституції можуть очікувати серйозні потрясіння.

Політичний режим визначається способом і характером формування 
представницьких установ, органів влади, співвідношенням законодавчої, вико-
навчої і судової влади, центральних і місцевих органів, становищем, роллю й 
умовами діяльності громадських організацій, рухів, партій, правовим статусом 
особи, ступенем розвитку демократичних свобод [8].

Як свідчить історія та політична практика багатьох держав, формою 
правління у такому випадку зазвичай запроваджується диктатура, яка здатна 
швидко й ефективно, без зайвої парламентської тяганини прийняти воєнний 
бюджет, арештувати агентів спецслужб, що є серед депутатів і вищих посадов-
ців, покарати корупціонерів і хабарників. Більшість населення такі реформи 
вітатиме. Звісно, диктатура зможе більш ефективно, ніж теперішня влада орга-
нізувати оборону країни від російського вторгнення, однак це негативно 
позначиться на обсягах прав і свобод громадян та на відносинах із Заходом, 
який не кожну диктатуру олігархів схильний підтримувати фінансово.

Отже, олігархія — це форма владарювання, тип політичного режиму. Так 
само як мон(о)-архія — влада одного, полі-архія — влада багатьох (форма роз-
осередженого правління, що забезпечує панування принципів плюралістич-
ної демократії), оліг(о)-архія — це влада кількох, небагатьох [9]. 

Олігархія (грецьк. oligarchia, від oligos — нечисленний і arche — влада; 
влада небагатьох) — недемократичний різновид правління, що забезпечує 
панування вузького кола найбагатших осіб, а також владна еліта, яка репрезен-
тує й очолює олігархічне правління [9].

В усіх цих термінах наявне вказування на кількість володарів (один, 
багато, кілька) та саме слово володарювання (старогрецьке archein). Це озна-
чає, що без політичного панування олігархів не буває, тому не слід їх плутати 
з багатими бізнесменами чи просто підприємливими людьми. Тільки ті багатії, 
які намагаються встановити «диктатуру небагатьох» (явну чи позалаштунко-
ву), є олігархами. Олігарх – це не просто багата людина, а один із небагатьох 
можновладців, що правлять у своїх приватно-групових інтересах, причому в 
основному або виключно силовими методами. Отже, можна зробити висновок, 
що не всі багаті люди є олігархами, але всі олігархи є багатими людьми.

Оліга́рх – особа, що володіє великою власністю в країні та має вагомий 
вплив на державні органи влади [9].
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З політологічної точки зору олігархи — це можновладці, які використо-
вують монополізовані ними сектори економіки для концентрації у своїх руках 
політичної влади, а політичну владу – для збільшення власних капіталів [9].

Сучасні олігархи володіють багатоманітними суспільними ресурсами: 
економічними (промислові та фінансові підприємства й установи), інформа-
ційними (друковані та електронні ЗМІ), політичними (партії, парламентські 
групи й фракції, важливі державні посади, вплив на перших осіб у державі) [6].

Концентрація виробництва сприяла концентрації банківського капіталу 
та виникненню банківських монополій. Справа в тому, що великі промислові 
підприємства потребували великих, як правило, довгострокових кредитів, 
забезпечити які могли тільки великі банки. І ця обставина прискорила 
об’єднання багатьох банків, тобто централізацію їх капіталів та виникнення 
банківських монополій. Банківські монополії зосередили у своїх руках осно-
вну масу вільних грошових коштів суспільства, а отже, монополізували кре-
дит. Це примушувало промислові монополії зміцнювати зв’язки з великими 
банками шляхом купівлі їх акцій і придбання таким чином місць у правліннях 
банківських монополій. Проникнувши у сферу кредиту і кредитних монопо-
лій, промислові капіталісти почали вкладати туди свої капітали й визначати 
політику великих банків. Поряд з цим відбувався і зворотній процес – про-
никнення капіталу банківських монополій в промислові монополії. Банківські 
монополії, надаючи великі кошти промисловим монополіям, намагалися убез-
печити себе від можливих втрат шляхом безпосереднього впливу на діяльність 
промислових монополій. З метою присвоєння частини монопольно-високого 
промислового прибутку вони скуповували акції промислових монополій і ста-
вали їх співвласниками й співкерівниками. Поряд з цим великі банки брали 
участь в організації нових промислових корпорацій і одержували великі при-
бутки від засновництва. Отже, мало місце взаємне проникнення, злиття і зро-
щення монополістичного банківського капіталу з монополістичним промисло-
вим капіталом і утворення фінансового капіталу.

Організаційною формою панування фінансового капіталу є фінансово-
промислова група, яка становить собою сукупність промислових, банківських, 
кредитних, страхових, транспортних, торговельних та інших компаній, які 
перебувають під контролем одного або кількох взаємозв’язаних найбільших 
власників капіталу. В центрі фінансово-промислової групи перебуває головне 
підприємство, в ролі якого може бути великий банк, промисловий трест, стра-
хова компанія тощо. Більшість підприємств, що входять до фінансово-промис-
лової групи, не є індивідуальною власністю того чи іншого капіталіста, який 
очолює групу [10]. Створення фінансово-промислових груп здійснюється 
кількома способами:

Холдинг-компанія – організація, яка застосовує свій капітал для при-
дбання контрольних пакетів кількох акціонерних товариств з метою управлін-
ня ними, створюється найчастіше для проведення єдиної політики та здійснен-
ня єдиного контролю за дотриманням загальних інтересів великих компаній у 
масштабі однієї або декількох галузей [11].
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Зрощення влади і великого капіталу почалося у 1998 році. Хрещеним 
батьком олігархії в Україні став Л. Кучма, який, усупереч Основному Закону, в 
якому в ст. 1 визначено, що Україна — демократична, правова, соціальна дер-
жава, побудував олігархічну, яка є найбільш несправедливим видом державно-
го устрою. І саме олігархія є головним джерелом усіх бід сучасної України.

На думку В. Ланового, першочерговим напрямом змін має бути позбав-
лення бізнес-імперій політичного впливу на владу та суспільство:

– запровадження кримінальної відповідальності за парламентську
корупцію (хабарі за депутатське голосування, призначення голів комітетів 
Верховної Ради, міністрів, суддів тощо);

– встановлення кількісних обмежень щодо внесків у фонди передвибор-
чих кампаній, отриманих від однієї особи; їх порушення має підлягати вагомо-
му правовому покаранню;

– поширення кримінальної відповідальності на партійних функціонерів
та окремих кандидатів за нелегальне фінансування передвиборчих кампаній;

– заборона призначати на урядові та інші владні посади крупних капіта-
лістів (або введення обмеження на майнові статки претендентів на них);

– модернізація системи державного управління за такими напрямами,
як заборона втручання чиновників у господарські процеси та діяльність ком-
паній будь-яких форм власності; 

– децентралізація фінансово-інвестиційних і фіскально-бюджетних
потоків;

– скасування жандармських методів роботи податкової служби й забез-
печення рівності прав платників податків і митарів; 

– державний захист покупців тощо;
– посилення кримінальної відповідальності державних службовців, пра-

воохоронців, працівників СБУ, прокуратури, суддів, податківців, митників 
тощо за корупційні вчинки;

– заборона права власності однієї особи на більш ніж один національний
телеканал та медіа-групу;

– інституювання прямого громадянського контролю за діями чиновни-
ків.

Другим напрямом змін має бути позбавлення матеріальної основи 
функціонування корупційно-олігархічного бізнесу:

– перехід до розробки урядових програм і планів, виходячи з інтересів
розвитку всієї національної економіки, а не окремих лобістських груп та їхніх 
проектів;

– відновлення прозорості приватизаційних конкурсів;
– обмеження розміру пакета акцій (не більше, ніж 10–15 %), який може

отримати одна особа під час приватизації державних підприємств;
– недопущення посередництва приватних фірм у торговельно-фінансо-

вих операціях державних компаній та установ;
– введення кримінального покарання за рейдерське захоплення підпри-

ємств і судове сприяння рейдерам;
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– запровадження виключно конкурентних форм надання ліцензій
на видобуток корисних копалин, використання радіочастот, а також розміщен-
ня державних замовлень, укладання будівельних договорів тощо;

– заборона купівлі приватними компаніями підприємств у рахунок
погашення заборгованостей останніх, що утворилися внаслідок навмисного 
завищення цін і тарифів постачальниками сировини та послуг;

– запровадження системи ринкового – неадресного і невиключного –
монетарного рефінансування економіки з боку НБУ [12].

Змінюються уряди й президенти, але в житті країни і людей все залиша-
ється незмінним. І це тому, що за одним кланом приходять інші, у яких одна 
мета – збагачення. Українські олігархи продовжують зберігати тотальний 
вплив на ключові рішення та процеси в Україні [13]. При цьому не мають жод-
ного значення прізвища прем’єр-міністрів, президентів, оскільки вони викону-
ють і віддзеркалюють волю свого оточення, що їх фінансує й годує. І доки в 
країні пануватиме олігархія, доти Україна буде економічно відсталою, соціаль-
но бідною, псевдодемократичною й аморальною державою. Про її цивілізова-
ний поступ можна лише мріяти. Це переконливо доводить світовий досвід 
інших країн, які мали чи мають олігархічні режими, тому відокремлення бізне-
су від влади й знищення олігархії є найактуальнішими і найважливішими 
завданнями, які стоять перед українським суспільством на сучасному етапі.

Як вже відзначалося, різні складові неконтрольованого сектору еконо-
міки неоднозначно впливають на економічне і суспільне життя держави. 
Найбільш небезпечними є тіньовий і кримінальний. Незважаючи на втрату 
певної частини території, роль  деяких українських олігархів у підтримці 
російської агресії очевидна.  Інакше кажучи – олігархія це питання політичне, 
і воно має бути вирішене політичним чином. У цьому сенсі позиція Президента 
є вирішальною.

Політичне вирішення проблем з олігархами в процесі парламентських 
виборів ускладнюється тим, що безліч олігархічних ставлеників йдуть саме по 
мажоритарних виборчих округах. Якщо партійні списки українська громада 
ще хоч якось може проконтролювати, то мажоритарні кандидати підлягають 
набагато меншому контролю. Це означає, що одним з елементів боротьби з 
олігархічним впливом на владу є зміна виборчого законодавства.

Послідовність вирішення проблеми олігархії в Україні супроводжується 
такими проблемами, а саме:

перша група бізнесменів, які власне не є олігархами за всією сукупністю 
ознак, хоча дуже впливові в економіці України. Це бізнесмени з незовсім чес-
ним походженням своїх статків, вплив яких ґрунтується на «вмінні» поєднува-
ти політичні, кримінальні та інші зв’язки;

друга група олігархів  – це група проукраїнських бізнесменів (групи 
Живаго, Коломойського, Косюка – Пінчука та ін.), які впливають на політичне 
життя українського народу, мають великі статки, партії, сотні тисяч бійців 
«охоронників», що готові захищати олігарха; 

третя група олігархів – антиукраїнські налаштовані олігархічні сили 
(група Фірташа, Ахметова, Хорошковського, Тігіпка, Труханова, Льовочкіна, 
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Бойко та ін.). Саме ці групи проросійських олігархів продовжують впливати 
на українську владу і становлять найбільшу загрозу для національної безпеки.

Отже, суспільна небезпека олігархії полягає у зовнішніх і внутрішні 
чинниках.

Зовнішні чинники:
— сприяють створенню негативної думки про Україну як корумповану 

державу, в якій діють закони олігархів;
— унеможливлюють організовувати чесний бізнес та розвивати необхід-

ні для суспільства галузі економіки;
— відлякують інвесторів від України, утверджують думку про пануван-

ня беззаконня, корупції;
— блокують вільний розвиток підприємництва та міждержавні стосун-

ки.
Внутрішні чинники:
— порушується принцип соціальної справедливості;
— створюються протиріччя між бідними та багатими членам суспіль-

ства;
— породжується ненависть до осіб, які займаються бізнесом, підприєм-

ництвом;
— відбувається нерівномірний розподіл матеріальних благ;
— запроваджується кланова приватизація найбільш привабливих під-

приємств, галузей економіки тощо;
— стверджується принцип нахабності, безкарності. 
Деолігархізація є одним із завдань Революції Гідності. Вона має бути 

неодмінно здійснена, причому здійснити її потрібно цивілізовано. Вирішальну 
роль у цьому процесі повинні відіграти суспільство та спеціальні служби.

Висновки. Отже, сьогодні олігархи, якщо їх не зупинити, здатні підірва-
ти основи національної безпеки, уповільнити або змінити курс розвитку дер-
жави на демократичні перетворення. З метою деолігархізації необхідно:

— встановити єдині правила й процедури у сфері бізнесу та підприємни-
цтва; 

— ліквідувати монополістичні взаємовідносини у сфері виробництва, 
розподілу власності та природних ресурсів;

— прийняти необхідні закони, що забезпечить вільний розвиток малого 
та середнього виробництва, справедливий розподіл земельних ресурсів, газу, 
енергетичних складових тощо;

— встановити кримінальну відповідальність за незаконний видобуток, 
перерозподіл і використання природних ресурсів держави;

— проти проросійських олігархів розпочати судові цивільні процесі з 
метою перевірки та позбавлення їх власності, нажитої переважно незаконним 
шляхом.
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Сервецький І.В. Поняття олігархії та її суспільна небезпека
У статті досліджено актуальні проблеми сутності та змісту олігархії, дове-

дено її небезпеку для суспільства. Розглянуто процес розвитку, становлення та поши-
рення олігархії в Україні, визначено  три складових олігархічного процесу, показано 
зовнішні й внутрішні чинники олігархії.

Ключові слова: олігархія, класифікація, чинники, суспільна небезпека.

Сервецкий И.В. Понятие олигархии и ее общественная опасность
В статье исследуются актуальные проблемы сущности и содержания олигар-

хии, доказана ее опасность для общества. Рассмотрен процесс развития, становле-
ния и распространения олигархии в Украине, определены три составляющие олигар-
хического процесса, показаны внешние и внутренние факторы олигархии.

Ключевые слова: олигархия, классификация, факторы, общественная опас-
ность.

Servetskyy I. The concept of oligarchy and its public danger
This article is devoted to actual problems of the nature and content of the oligarchy 

and its danger to society. The article studies the process of development, establishment and 
spread of the oligarchy in Ukraine, proposed three components oligarchic process shown 
internal and external factors of oligarchy.

Keywords: Oligarchy; Classification; Factors; Public danger.
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вану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України від 10 жовтня 2011 року за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, 
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№ 1850/22162, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки 
України №153 від 14 лютого 2014 року науковий юридичний журнал «ЮРИДИЧНА 
НАУКА» включений до Переліку наукових фахових видань України згідно зі списком. 
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ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ
Відповідно до постанови президії Вищої атестаційної комісії України №7D05/1 від 15 січня 

2003 року «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» наукова 
стаття повинна бути актуальною, з виразно окресленою проблематикою, містити наукові положен-
ня, розроблені особисто автором, висновки про наукове та практичне значення наукової розробки. 

Стаття має включати такі необхідні елементи: 
1. Визначення УДК (вказати назву галузі права).
2. Назва статті (англійською, українською та російською мовами).
3. Ініціали і прізвища авторів англійською, українською та російською мовами.
4. Анотацію англійською, українською та російською мовами.
5. Ключові слова (5—6 слів/ключових словосполучень англійською, українською та росій-

ською мовами).
6. Структура текстової частини:
– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями; 
– визначення окремих питань, що не вирішені в обраній для дослідження проблемі;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор;
— формулювання цілей статті;
— виклад основних обґрунтованих результатів дослідження;
— висновки з даного дослідження;
— внутрішню структуризацію — розділи з назвами або виділені частини.
• У статті повинно бути не менше 15 посилань. Посилання на ту чи іншу роботу у тексті 

повинні позначатися в дужках за порядковим номером цієї роботи в списку використаних джерел 
з вказівкою на відповідну сторінку ([3, с. 12]).

• Список використаних джерел у кінці статті складається відповідно до вимог державного 
стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видав-
ничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складан-
ня». Крім того, у списку джерел має бути не менше 5 англомовних посилань.

• Після списку використаних джерел подаються анотації та ключові слова трьома мовами 
(українська, російська, англійська).

• Анотації мають містити: прізвище та ім’я автора, назву статті відповідними мовами. Крім 
того, звертаємо увагу авторів на те, що обов’язково повинна бути анотація англійською мовою на 
півтори сторінки А-4 (окремим файлом).

• Англійський текст повинен бути оформлений на фаховому рівні володіння мовою. У разі 
подання тексту, перекладеного, наприклад, через Інтернет-перекладач (Google тощо), або нефахо-
во, стаття не буде прийнята до публікації.

• Файл зі статтею та анотацією англійською мовою до статті пересилати у такому форматі:
а) на початку імені ставиться номер журналу (11, 4, 7 і т.ін.);
б) через крапку після номера ставиться скорочення року (14, 15 тощо);
в) нижнє підкреслення ( _ ) потім тип документа note — анотація або topic — стаття;
г) після цього нижнє підкреслення (яке розділяє шифр з ім’ям автора), потім прізвище 

автора та ініциали англійською мовою.
Приклад: 11.14_note_Olenenko A.doc (де «note» – позначення анотації) або 11.14_ 

topic_Olenenko A.doc. (де topic – позначення статті).
• Загальний обсяг публікації (назва статті, відомості про автора, текст статті, використані 

матеріали, анотація, ключові слова) не повинен перевищувати 20–30 тис. знаків, як виняток, не 
більше 40 тис. знаків.

До наукової статті необхідно додавати:
— електронний варіант статті у форматі MS Word (docx або doc);
— інформаційну довідку про автора українською та англійською мовами: прізвище, ім’я, по 

батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посада, поштова адреса, кон-
тактний телефон;

— заява з підписами автора (-ів) про те, що надіслана стаття не друкувалася і не подана до 
будь-яких інших видань;

— фото автора (-ів) у форматі jpg, tif;
— якісні ілюстративні матеріали з назвою та нумерацією, придатні для сканування;
— витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку, засвідчений 

належним чином (до статей кандидатів наук, аспірантів, ад’юнктів і здобувачів наукового ступеня).
• Стаття, подана до редакції без дотримання зазначених вимог, опублікуванню не підлягає.
• До уваги авторів: при подачі статті обов’язково вказувати коротко відомості про авто-

ра, телефон та власний е-mail для зручності зв’язку з авторами.
Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей.
За достовірність поданої інформації відповідальність несе автор.
Гонорар за публікацію не сплачується.
Передрук опублікованих матеріалів журналу здійснюється тільки з дозволу автора і редакції.
Надані матеріали не повертаються.
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ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНЫМ ПУБЛИКАЦИЯМ
В соответствии с постановлением президиума Высшей аттестационной комиссии Украины 

№ 7D05/1 от 15 января 2003 года «О повышении требований к профессиональным изданиям, внесенных в 
перечень ВАК Украины» научная статья должна быть актуальной, с отчетливо очерченной проблематикой, 
содержать научные положения, разработанные лично автором, выводы о научном и практическом значении 
научной разработки.

Статья должна включать следующие необходимые элементы: 
1. Определение УДК (указать название отрасли права).
2. Название статьи (на английском, украинском и русском языках).
3. Инициалы и фамилии авторов на английском, украинском и русском языках.
4. Аннотация на английском, украинском и русском языках.
5. Ключевые слова (5–6 слов / ключевых словосочетаний на английском, украинском и русском 

языках).
6. Структура текстовой части:
– постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными практическими задачами;
– определение отдельных вопросов, не решенных в выбранной для исследования проблеме;
– анализ последних исследований и публикаций по рассматриваемой проблеме; 
– формулировка целей статьи;
– изложение основных обоснованных результатов исследования;
– выводы из данного исследования;
– внутреннюю структуризацию – разделы с названиями или выделенные части.
• В статье должно быть не менее 15 ссылок Ссылки на ту или иную работу в тексте должны обо-

значаться в скобках за порядковым номером этой работы в списке литературы с указанием на соответству-
ющую страницу ([3, с. 12]).

• Список использованных источников в конце статьи составляется в соответствии с требованиями 
государственного стандарта Украины ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Система стандартов по информации, библи-
отечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиогра фическое описание. Общие требо-
вания и правила составления». Кроме того, в списке источников должно быть не менее пяти англоязычных 
ссылок.

• После списка литературы подаются аннотации и ключевые слова на трех языках (украинский, 
русский, английский).

• Аннотации должны содержать: фамилию и имя автора, название статьи на соответствующих 
языках. Кроме того, обращаем внимание авторов на то, что обязательно должна быть аннотация на англий-
ском языке на полторы страницы А-4 (отдельным файлом).

• Английский текст должен быть оформлен на профессиональном уровне владения языком. В случае 
подачи текста, переведенного, например, через Интернет-переводчик (Google и т.п.), либо непрофессиональ-
но, статья не будет принята к публикации.

• Файл статьи и аннотации на английском языке со статьей пересылать в таком формате:
а) в начале имени ставится номер журнала (11, 4, 7 и т.д.);
б) через точку после номера ставится сокращение года (14, 15 и т.д.);
в) нижнее подчеркивание (_) затем тип документа note – аннотация или topic – статья;
г) после нижнее подчеркивание (которое разделяет шифр с именем автора), затем фамилия автора 

и инициалы на английском языке.
Пример: 11.14_note_Olenenko A.doc (где «note» – обозначение аннотации) или 11.14_ topic _

Olenenko A.doc. (где topic – обозначение статьи).
• Общий объем публикации (название статьи, сведения об авторе, текст статьи, использованные 

материалы, аннотации, ключевые слова) не должен превышать 20–30 тыс. знаков, в порядке исключения, 
не более 40 тыс. знаков.

К научной статье необходимо предоставить:
– электронный вариант статьи в формате MS Word (docx или doc);
– информационную справку об авторе на украинском и английском языках:
– фамилия, имя, отчество (полностью), научная степень, ученое звание, место работы и должность, 

почтовый адрес, контактный телефон;
– заявление с подписями автора (ов) о том, что присланная статья не публиковалась и не подана в 

любые другие издания;
– фото автора (ов) в формате jpg, tif;
– качественные иллюстративные материалы с названием и нумерацией, пригодные для сканирования;
– выписку из протокола заседания кафедры о рекомендации статьи к печати, заверенную надлежа-

щим образом (со статьями кандидатов наук, аспирантов, адъюнктов и соискателей ученой степени).
• Статья, представленная в редакцию без соблюдения указанных требований, опубликована не будет.
•При подаче статьи обязательно указывать кратко сведения об авторе, телефон и собственный 

е-mail для удобства связи с авторами.
Редакция оставляет за собой право на рецензирование, редактирование, сокращение и отклонение 

статей.
За достоверность представленной информации ответственность несет автор.
Гонорар за публикацию не оплачивается.
Перепечатка публикуемых материалов журнала осуществляется только с разрешения автора и 

редакции.
Предоставленные материалы не возвращаются.

ВУЗ «НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ»
НАУЧНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА»

03151, г. Киев, ул. Винницкая, 10
Тел. (044) 246-24-34



ЮРИДИЧНА НАУКА № 4(58)/2016

214 INSTRUCTIONS TO AUTHORS

SCIENTIFIC JOURNAL OF LAW
«JURIDICAL SCIENCE»

UDC 34
Founded in 28.02.2011. Goes out every month.

Certificate of Registration: KB № 20692-10492 series of PR 28.04.2014 r.
ISSN 2222-5374

Journal April 20, 2011 recorded in the International Center of Periodicals
(ISSN International Centre, m. Paris), the magazine recorded and indexed 

in such international scientometric directories and databases:
Index Copernicus – from 1 January 2014.

Ministry of Education and Science № 153 from 02.14.2014. «On approval of 
Attestation Collegium of the Ministry of Education decisions on the activities of 
specialized academic councils on February 14, 2014.», according to points 35 and 36, 
paragraph 4 of the Ministry of Education and Science of Ukraine approved by the 
Decree of the President of Ukraine on April 25, 2013 № 240 Procedure for awarding 
academic degrees and awarding academic ranks of Senior Scientist, approved by the 
Cabinet of Ministers of Ukraine of 24 July 2013 р. № 567, Regulations on specialized 
academic council, approved by the Ministry of Education and Science, Youth and Sports 
of Ukraine on September 14, 2011 № 1059, registered in the Attestation Collegium of 
the Ministry of Justice of Ukraine October 10, 2011 by № 1170/19908, Regulation of 
the Certifying Board of the Ministry of Education, Youth and Sports of Ukraine, 
approved by the Ministry of Education, Youth and Sports of Ukraine from September 
14, 2011 № 1059, registered with the decree of the Ministry of Justice of Ukraine on 
October 10, 2011 by № 1169/19907, procedure for formation of the list of scientific 
professional editions of Ukraine, approved by the Ministry of Education, Youth and 
Sports of Ukraine on October 17, 2012 year number 1111, registered with the Ministry 
of Justice of Ukraine November 2, 2012 by № 1850/22162, and based on the decision of 
the Attestation Collegium of the Ministry of Education on February 14, 2014 – № 153.

Scientific Law Journal «Juridical science» is included into the list of scientific 
professional editions of Ukraine according to the list.

Founder and Publisher:
Higher Educational Institution «National Academy of Management»

03151, Kyiv, Vinnytska street, 10 Kyiv, Ukraine
Chairman of the Editorial and Publishing Council of SA Erokhin

subject of publishing certificate № 4714 of 23/04/2014 p.

Editor: Valery K., Matviychuk
Doctor of Law, Professor, Honored Worker of Education of Ukraine, 

Vice-Chancellor of the University «National Academy of Management»
Deputy Editor: Inna A., Khar

Doctor of Law, Associate Professor, Deputy Head of the Department 
of Civil and Commercial Law University National Academy of Management

EDITORIAL OFFICE ADDRESS:
03151, Kyiv, Vinnytska street, 10, ap. 317 Kyiv, Ukraine

Tel.: 246-24-34. Fax: (044) 246-24-34
Regarding the publication of their article, the authors need to communicate 

with the secretary of the journal
Savenkova Tatiana

Т.: (044) 246-24-34 Е-mail: tanya_saven@ukr.net
www.legal.nam.edu.ua



ЮРИДИЧНА НАУКА № 4(58)/2016

215INSTRUCTIONS TO AUTHORS

INSTRUCTIONS TO AUTHORS OF THE «JURIDICAL SCIENCE» 
JOURNAL NEW REQUIREMENTS FOR ARTICLES

Articles sent to the Editor of «Juridical science», according to the Presidium of the Higher 
Attestation Commission of Ukraine decree №7D05/1 dated January 15, 2003 «On increasing demands for 
specialized issues listed in HAC of Ukraine» should include the following:

• A scientific article should be relevant, with clearly defined problematic issues, include scientific 
positions developed by the author, the conclusions of scientific and practical importance of scientific work; 
including determination of UDC.

• The paper should include the following elements:
• a problem and its relation to important scientific and practical tasks;
• analysis of recent researches and publications on the issue to be considered;
• definition of specific issues that are not solved in the problem for research chosen;
• formulation of the objectives of the article;
• summary of the main conclusions of the study;
• conclusions of this study;
• in the article should be no less than 15 references;
• internal structure – sections with names or selected parts.
• Name, surname and title of the article in addition to the Ukrainian language should be also in 

English.
• References to this or that research should be placed in brackets according to the number of 

mentioning in the list of references with indication of appropriate page ([3, p. 12]).
A list of sources at the end of the article are compiled in accordance with International Standard 

of Ukraine DSTU GOST 7.1:2006 «A System of Standards on Information, Librarianship and publishing. 
A Bibliographic Notation. A Bibliographic Description. General Requirements and Rules of Compo sition». 
Also in the source list has to be at least 5 English language references.

• After he references are added abstracts and keywords in three languages (Ukrainian, Russian 
and English).

• Abstracts should include: an author’s name, a title of the article in (Ukrainian, Russian and 
English) languages. The authors should pay attention that there should be an abstract in English and half 
a page A-4 (in a separate file).

• The English text should be executed at the professional level of language proficiency. In the case 
of a text translated, for example, through the Internet Translator (Google, etc.), or unprofessional, the 
article will not be accepted for publication.

The article and the abstract should be named:
1. issue number should be placed before the name (11, 4, 7, etc.);
2. dot after the number of issue you should place 2 last figures of the year (14, 15, etc.);
3. underscores (_), then the type of document note – abstract topic – Article;
4. after the title of the articles, underscores (which separate code with the author’s name) you 

should place the author’s last name, name in English and initials.
Example: 11.14_note_Olenenko A.doc (where «note» – markS annotations) or 11.14_ topic _

Olenenko A.doc. (Where the topic – refer to the article).
• Publication (title, information about author, text, references, abstract, and keywords) should 

not exceed 20-30 000 signs.
Additions to the scientific article:
• An electronic version of the article in a format MS Word (docx or doc);
• Information about the author in Ukrainian and English (surname, first name, middle name (in 

full), academic degree, academic status, place of work and position, mailing address, telephone number);
• A statement signed by the author (s) that sent the article is had been not printed and have not 

given to any other editions;
• a photo of the author (s) in the format jpg, tif;
• Qualitative illustrative materials supplied by a name and number suitable for scanning;
• Extract from the minutes of the Department with recommendation of the article for publication, 

duly certified (for the Articles of Ph.D., graduate students and adjunct academic degree).
• An article submitted to the editor without complying with these requirements shall not be 

published.
• All the authors to note: when supplying article necessarily indicate a brief information about the 

author, telephone and your own e-mail to ease communication with authors.
Editors reserve the right to review, edit, and reduce decline articles.
For authenticity of the article the author is responsible for.
The royalties are not paid for the publication.
Reprints of published materials in the journal are made only with the permission of the author and the 

publisher.
Available materials are not returned.

Higher education institution «National Academy of Management»
SCIENTIFIC JOURNAL OF LAW

«Juridical science»
03151, Kyiv, Vinnytska street, 10

Тел. (044)246-24-34




