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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Ви тримаєте черговий номер журналу “Правова держава”. За час, який минув з

виходу попереднього номера, в нашому житті відбулися значні події.
По/перше, IV Всеукраїнський конкурс 2001 року на краще юридичне видання

визначив журнал “Правова держава” — як лауреата. Вітаю усіх наших колишніх,
теперешніх та майбутнів авторів, членів Редакційної ради та Редакційної колегії,
працівників видавництва “Астропринт” з цією знаменною подією. Окремої подя/
ки заслуговує наш літературний редактор кандидат філологічних наук, доцент
Н. А. Москаленко.

Варто також сказати про якісне поповнення нашої Редакційної ради. До її скла/
ду дав згоду увійти відомий німецький фахівець: доктор права, професор Ганс/
Генріх Ешек. Ми сподіваємось, що його поради та рекомендації будуть корисними
для нашого журналу.

Презентацію закордонних колег/авторів журналу, хотілося б розпочати з док/
тора права Джесса Мегхема (США). В 1998/1999 роках, коли я був Фулбрайтовсь/
ким стипендіатом, моє наукове стажування проходило в офісі міжнародної кримі/
нальної юстиції Іллінойського університету в Чикаго, а доктор права Джесс Мег/
хем був співдиректором цього офісу. Підсумком нашої плідної співпраці та три/
валих дискусій стала його передмова до моєї книги про внутрідержавну та міжна/
родну економічну злочинність, яку я там написав.

Німецькі колеги вже друкувалися в нашому журналі. В цьому номері — це
доктор права Еліко Циклаурі/Ламміх (ФРН). А вперше з’явилися статті італійсь/
кого професора Паолі Летиції та російського професора С. Л. Сибірякова.

Українські автори, які публікуються в цьому номері, представляють майже усі
регіони України.

Підкреслимо, що сторінки журналу відкрито для широкого кола українських
авторів: від юристів/науковців — до практичних працівників міліції, податковців,
працівників прокуратури, суддів; від докторів наук до аспірантів і студентів.

У цьому номері журналу, крім традиційних, є також нові рубрики: “Словник
юридичних термінів” та “Наукове життя”. Редакційна рада та Редакційна колегія
запрошує на сторінки журналу всіх, хто захоче розповісти про актуальні суспіль/
но/політичні проблеми сьогодення України (наприклад, про вибори до Верховної
Ради, прокоментувати нові закони України, розповісти про цікаве юридичне видан/
ня чи дослідження про становлення законодавства країни і т. д.).

Звертаємо увагу наших майбутніх авторів на вимоги, які формулює Редакційна
колегія щодо пропонованих нам статей. Необхідна “Інформація для авторів” на/
друкована у журналі. Ці правила є обов’язковими. Тому статті, які матимуть будь/
які порушення цих правил, друкуватися не будуть.

Ще раз вітаю всіх причетних до нашого журналу з його лауреатством на Все/
українському конкурсі.

З повагою,
Заслужений діяч науки і техніки України,
головний редактор,
доктор юридичних наук, професор Є. Л. Стрельцов

Поздоровлення
Вітаємо Головного редактора журналу “Правова держава” док�

тора юридичних наук, професора Є. Л. СТРЕЛЬЦОВА з присвоєнням
йому почесного звання “Заслужений діяч науки і техніки України”

Редакційна рада та Редакційна колегія
журналу “Правова держава”

a
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ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ПОСИЛЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ
ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ

У статті йдеться про необхідність посилення юридичних гарантій
захисту трудових прав громадян. Розглянуто теоретичні і практичні
проблеми правового регулювання розгляду трудових конфліктів, поси/
лення повноважень органів, які здійснюють державний нагляд і кон/
троль за додержанням законодавства про працю.

Ключові слова: трудові конфлікти, конфлікти права, конфлікти
інтересів, комісія по трудових спорах, страйк.

Конституційні права і свободи людини, їх гарантії визначають зміст та спрямо/
ваність діяльності держави, головним обов’язком якої є затвердження і забезпе/
чення цих прав та свобод. Одним з найбільш важливих засобів такого забезпе/
чення є юридичні гарантії. Без створення системи ефективних юридичних га/
рантій неможливо забезпечити кожному громадянину безперешкодне здійснення
наданих йому прав.

Ніхто не заперечує, що одним з найголовніших конституційних соціально/еко/
номічних прав людини і громадянина є право на працю. Більше того, фахівці в
галузі трудового права, посилаючись на слова великого німецького філософа І. Кан/
та про те, що найсвятіше, що є у Бога на землі, — це право, можуть сказати: “Най/
святіше, що є у людини на землі — це право на працю”, яке вона найчастіше
реалізує шляхом укладання трудового договору (контракту). Воно є таким же
природним, властивим людині, як і право на життя. Тільки завдяки праці люди
задовольняють свої матеріальні та духовні потреби, створюють матеріальні і ду/
ховні цінності суспільства і держави.

Трудові права громадян з прийняттям Конституції України значно розширені.
Разом з тим, як свідчить практика, вони не завжди належним чином забезпечу/
ються.

Однією з таких причин є недосконалість юридичних гарантій щодо їх захисту, а
в деяких випадках незабезпеченість їх застосування.

До найважливіших, на наш погляд, юридичних гарантій захисту трудових
прав працівників слід віднести: 1) правове регулювання розгляду трудових
спорів; 2) належний державний нагляд і контроль за дотриманням законодав/
ства про працю; 3) юридична відповідальність посадових осіб за порушення зако/
нодавства про працю.

Порядок розгляду трудових спорів регулюється, насамперед, главою ХV
“Індивідуальні трудові спори” КЗпП України та Законом України “Про порядок
розгляду колективних трудових спорів (конфліктів)”, а при розгляді справи у
суді — цивільним процесуальним кодексом України. Разом з тим, враховуючи й
перспективу прийняття нового Трудового кодексу, цей порядок потребує певного
вдосконалення.

По/перше, треба на теоретичному і законодавчому рівні визначити поняття тру/
дових спорів. Аналіз трудових спорів дозволив автору визначити поняття цих
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розбіжностей не терміном “трудові спори”, а терміном “трудові конфлікти”,
бо останній більш точно за змістом відображає це суспільне явище [1, 254]. Цей
термін і буде використовуватись далі. Пропоную таке визначення: “Трудові кон�
флікти (у широкому значенні) — це передані на розгляд компетентних
юрисдикційних (примирних) органів розбіжності між працівником, гру�
пою працівників (трудовим колективом) чи профспілкою, з одного
боку, та роботодавцем (роботодавцями), з іншого, з приводу застосу�
вання (тлумачення)норм трудового права, встановлення нових або
зміни існуючих умов роботи, укладання, зміни та виконання колектив�
ного договору (угоди), які розв’язуються у визначеному законом по�
рядку”. Це визначення дозволяє вивести окремо поняття індивідуальних і колек/
тивних трудових конфліктів.

По/друге, треба окремі теоретичні питання узгодити з практикою. Одне з таких
питань — типологія (класифікація) трудових конфліктів, що є вихідним початком
організації і функціонування трудової юрисдикції, вибору найбільш доцільних за/
собів розгляду протиріч у галузі праці.

Усі трудові конфлікти можна кваліфікувати за різними ознаками, але, насампе/
ред, це треба робити, враховуючи юридичну природу їх виникнення та за суб’єкт/
ним складом.

За юридичною природою всі трудові конфлікти поділяються на конфлікти пра/
ва (юридичні) і конфлікти інтересів (економічні).

Конфлікти права (юридичні) виникають з питань застосування (тлумачен/
ня) норм трудового права. Ці конфлікти виникають при порушенні (дійсному чи
уявному) прав, установлених юридичними актами, мають позовний характер і, неза/
лежно від того, є вони індивідуальні чи колективні, безперечно повинні розгляда/
тись компетентними юрисдикційними органами, рішення яких буде обов’язковим
для конфліктуючих сторін.

Конфлікти інтересів (економічні) виникають, насамперед, між суб’єктами
організаційно/управлінських та соціально/економічних правовідносин (між трудо/
вим колективом, профспілкою та роботодавцем) у зв’язку з вимогами про встанов/
лення нових або зміну існуючих умов роботи, виробничого побуту (в тому числі
шляхом укладання колективного договору, угоди, внесення до них змін та допов/
нень), мають непозовний характер і природним буде розглядати їх шляхом при/
мирних процедур на підставі компромісу [2, 245].

Неузгодження цього питання викликає безплідні спори в теорії і вже має нега/
тивні наслідки на практиці.

Так, індивідуальні трудові конфлікти, які складають більшість трудових
конфліктів, згідно зі ст. 221 КЗпП України, розглядаються комісіями по трудовим
спорам (далі КТС) і районними (міськими) місцевими судами, рішення яких є обо/
в’язковим для працівника і роботодавця. У разі незгоди з рішенням комісії вони
можуть оскаржити його в суді, відповідно до ст. 228 КЗпП. Звичайно, такі обов’яз/
кові рішення вказаними органами можуть прийматись тільки при розгляді індиві/
дуальних трудових конфліктів права (юридичних). Але не всім це зрозуміло.

О. Лапай з цього приводу відмічає, що редакція ст. 224 КЗпП України “Компе/
тенція комісії по трудовим спорам”, згідно з якою, ця комісія є обов’язковим пер/
винним органом при розгляді трудових конфліктів, що виникають на підприєм/
ствах, в установах, організаціях (за винятком конфліктів, зазначених у статтях 222
і 232 цього Кодексу), не дає прямої і чіткої відповіді про те, чи всі індивідуальні
трудові конфлікти, незалежно від їхньої юридичної природи, підвідомчі КТС. Скасу/
вавши ст. 242 КЗпП України “Порядок розгляду спорів з приводу встановлення
чи зміни умов праці”, яка передбачала, що такі конфлікти між працівником і адмі/
ністрацією вирішувались адміністрацією за згодою з профспілковим комітетом
підприємства, установи, організації, а при відсутності згоди — вищими господарсь/
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кими і профспілковими органами, законодавець, однак, якогось іншого порядку
(відповідного органу) розгляду конфліктів з цих питань не встановив(Закон Ук/
раїни від 18.02.92р. [3]). У зв’язку з чим О. Лапай вважає, що і КТС, і суд повинні
розглядати всі індивідуальні трудові конфлікти, в тому числі про встановлення
нових або зміну існуючих умов праці [4, 51]. Такої ж точки зору дотримуються і
деякі інші юристи [5, 11].

Інша позиція, що на наш погляд є істинною, у Г. Давиденка(головний консуль/
тант Верховного Суду України), який стверджує, що нова редакція глави ХY КЗпП
України вже не регулює порядок вирішення трудових конфліктів з цих питань —
вони повинні вирішуватись працівником і роботодавцем шляхом їх погодження
[6, 12].

Щоб уникнути двозначності цієї статті, слід, до внесення відповідних змін у
законодавстві, офіційно визначитись з цього питання хоча б Пленуму Верховного
Суду України у відповіній постанові, а при розробці нового Трудового кодексу
обов’язково передбачити в ньому норму/дефініцію щодо поняття індивідуальних
трудових конфліктів і викласти її, наприклад, у такій редакції: “Індивідуальні
трудові конфлікти — це передані на розгляд компетентним юрисдик�
ційним органам (комісія по трудовим конфліктам чи суд) розбіжності
між працівником і роботодавцем з приводу застосування (тлумачен�
ня) норм трудового права, які розв’язуються у встановленому законом
порядку”.

Поняття і порядок розгляду колективних трудових конфліктів визначаються
Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів(/
конфліктів)” від 03.03.98р. (далі — Закон) [7]. Згідно зі ст. 2 Закону колектив�
ний трудовий спір (конфлікт) — це розбіжності, що виникли між сто�
ронами соціально�трудових відносин, щодо: а)встановлення нових або
зміни існуючих соціально�економічних умов праці та виробничого побу�
ту; б)укладання чи зміни колективного договору, угоди; в)виконання
колективного договору, угоди або окремих їх положень; г)невиконання
вимог законодавства про працю.

Як бачимо, розбіжності, що виникають з питань, вказаних у пунктах “а” і “б” —
це конфлікти інтересів (економічні), які повинні розглядатись у примирно�
третейському порядку шляхом компромісу. Розбіжності з питань, передбачених
у пунктах “в” і “г” — це вже конфлікти права (юридичні), і їх розгляд, без
сумніву, повинен здійснюватись у судовому порядку після розгляду у примирній
комісії.

Однак законодавець, незалежно від юридичної природи колективного трудового
конфлікту, встановив єдиний примирно/третейський порядок їх врегулювання.

Разом з тим, за інформацією Національної служби посередництва і примирення,
за змістом кількісна диференціація конфліктних вимог найманих працівників
сформувалась так: а) встановлення нових або зміни існуючих соціально/економіч/
них умов праці й виробничого побуту — 35(5,09%); б) укладання або зміни
колективного договору, угоди — 17 (2,47%); в) виконання колективного догово/
ру, угоди — 54(7,85%); г) невиконання вимог законодавства про працю —
553(80,38%); д) інші вимоги — 29(4,21%) [8].

Як бачимо, більшість з цих конфліктів — це конфлікти права (юридичні),
основними причинами виникнення яких (у тому числі, що закінчувались страйка/
ми) є заборгованість по заробітній платі (на 10.11.2001 р. заборгованість складає
3 млрд. 135,5 млн. грн.), а також широке коло інших вимог, пов’язаних із вико/
нанням законодавства про працю, умов колективних договорів та угод —
88,23% усіх вимог. Наслідок цих конфліктів — тисячі людино/годин втрат робо/
чого часу, на мільйони гривень недоданої продукції, соціальна напруга.

Законодавець повинен вирішити, що краще для громадянина/працівника і су/

Ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïîñèëåííÿ þðèäè÷íèõ ãàðàíò³é UUUUUUUUUUUUUUU



10

спільства в цілому — стихійні дії мас трудящих на межі з анархією, заколоти, чи,
нарешті, визначення того, що правомірні вимоги працівників про виплату їм закон/
ної заробітної плати (як і інші колективні вимоги щодо застосування, виконання
норм трудового права) є предметом колективного трудового конфлікту і завжди
повинні розглядатись у примирно/судовому порядку, а не тільки у випадках роз/
гляду конфліктів, що виникають на підприємствах, де страйки заборонено, як це
передбачено ст. 25 Закону.

Прикро, коли окремі фахівці в галузі трудового права, не зважаючи на це, напо/
лягають на тому, що конфлікт про стягнення заробітної плати може бути тільки
індивідуальним, незалежно від того, що це стосується усього трудового колективу
[9, 60]. Це не тільки не сприяє захисту конституційного права працівників на
своєчасне одержання винагороди за працю (ч. 7 ст. 43 Конституції України), але й
паралізує роботу загальних судів, обсяг роботи яких у цивільних справах, у тому
числі справах за позовами громадян про стягнення заборгованої заробітної плати,
збільшився майже на п’яту частину і складав у 2000 році 1 214 252 справи; значно
зросла кількість справ, провадження яких закінчено понад строки, встановлені
ЦПК України — 18,6% (у 1999 р. — 13,9%) [10, 26].

По/третє, щодо системи органів по розгляду індивідуальних трудових
конфліктів між працівником і роботодавцем. Чинне законодавство України про
працю (ст. 221 КЗпП) визначає, що такі конфлікти розглядаються, передусім:
1) комісіями по трудових спорах і 2) районними(міськими) місцевими судами.

З цього приводу вже давно обговорюється питання про доцільність функціону/
вання комісій по трудовим спорам (далі КТК). Прихильники ліквідації цього орга/
ну обгрунтовують свою позицію тим, що трудове законодавство дуже складне,
існує багато нормативних актів, в яких кваліфіковані юристи не завжди добре
розуміються, вимоги про правильне застосування норм трудового права, про за/
конність, гласність, об’єктивність та повноту досліджень доказів не завжди належ/
ним чином виконуються навіть суддями, а коли розгляд конфліктів у КТС був
обов’язковим, то це була ще встановлена законом тяганина.

Все це так, але не тому, що трудове законодавство занадто складне. Аналіз
індивідуальних трудових конфліктів свідчить, що дійсно такі конфлікти виника/
ють через недостатнє знання законодавства про працю, але найчастіше більшість з
них виникають через правовий нігілізм, особливо з боку роботодавців.

Знання трудового законодавства роботодавцями і працівниками, насамперед —
членами КТС, можна підвищити шляхом проведення відповідних занять, наприклад,
фахівцями профспілкових органів. А за порушення законодавства про працю до
посадових осіб треба застосовувати сувору юридичну відповідальність, що, на жаль,
робиться не завжди.

Таким чином, пропозиції про виключення КТС з системи органів по розгляду
індивідуальних трудових конфліктів з перерахованих причин треба відхилити.
Якщо право на працю властиве людині як і право на життя, то за працівниками
слід зберегти можливість захищати своє “трудове життя” через КТС, назву якої, з
урахуванням запропонованого поняття цих розбіжностей, треба змінити, наприклад,
на комісію по трудовим конфліктам (КТК). Члени комісії найкраще знайомі з
умовами праці на підприємстві, із змістом конфлікту і можуть з достатньою ком/
петенцією його розв’язати, а працівник сам прийме рішення, куди йому звертатись:
чи в КТК, чи до суду.

Більш того, необхідно зберегти існуючий порядок створення комісії, яка зараз
обирається загальними зборами(конференцією) трудового колективу підприємства,
установи, організації, виключивши тільки норму (ч. 2 ст. 223 КЗпП України), згідно
з якою кількість робітників у складі комісії повинна бути не менше половини —
трудящі самі визначать, кого з працівників обирати до КТК. Не можна поверну/
тись до попереднього порядку, коли комісія утворювалась з рівної кількості по/
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стійних представників профспілкового комітету і представників адміністрації, а
рішення приймалось узгодженням сторін, як це пропонують деякі автори [11, 66].
Такий орган дійсно не потрібен, бо він не зможе захистити трудові права праців/
ників. Для посилення захисту працівників/членів КТС, треба додаткові гарантії, які
передбачені ст. 252 КЗпП України щодо виборних профспілкових працівників,
членів рад(правлінь) підприємства і рад трудових колективів, поширити і на
членів КТС. Це можна робити і зараз, шляхом внесення цих гарантій у колектив/
ний договір підприємства, установи, організації.

Щодо посилення державного нагляду і контролю за додержанням заK
конодавства про працю і юридичної відповідальності за його порушення.

На жаль, сьогодні ринок і вільне підприємництво призвели до вільної експлуа/
тації працівників, тотального, грубого порушення законодавства про працю на усіх
етапах трудових відносин: при укладанні і припиненні трудового договору (кон/
тракту), при встановленні і зміні його умов, при використанні робочого часу і часу
відпочинку, при оплаті, охороні праці тощо.

Звичайно, працівники можуть захистити свої права вищевказаним шляхом, але
не завжди всім вистачає мужності, організованості в цьому і тут держава повинна
допомогти працівникам належним наглядом і контролем за додержанням законо/
давства про працю, притягненням до суворої відповідальності посадових осіб, які
його порушують. Слід визначити, що існує ціла система державних органів, основ/
ним завданням яких є здійснення нагляду і контролю за дотриманням законодав/
ства про працю. Законодавством передбачені і конкретні види юридичної відпові/
дальності за порушення трудового законодавства. Більше того, за останній час ця
відповідальність значно посилилась.

Так, згідно з Законом України від 18.02.1992 р., службова особа, винна в неза/
конному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу, несе за це повну
матеріальну відповідальність (п. 8 ст. 134 КЗпП України), а до цього — в розмірі
тільки трьох місячних посадових окладів і тільки у випадках явного порушення
законодавства (ст. 238 КЗпП).

21 вересня 2000 року законодавець посилив адміністративну і кримінальну
відповідальність за порушення законодавства про працю [12]. Та чи достатньо
ефективно діють ці державні органи? Чи завжди застосовуються передбачені зако/
ном юридичні санкції?

Серед наглядово/контрольних органів треба виділити, насамперед, Державні
департаменти нагляду за додержанням законодавства про працю і з нагляду за
охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України. Раніше ці
функції були покладені на правові і технічні інспекції праці, які створювались при
обласних радах профспілок. Цікаво, що інспектори правової інспекції праці проф/
спілок мали повноваження притягувати до адміністративної відповідальності поса/
дових осіб, винних у порушенні законодавства про працю, а посадові особи і
інспектори Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про
працю таке право мають лише у випадках невиконання їх законних вимог щодо
усунення порушень законодавства про працю (ст. 1886 КпАП України — штраф
від п’яти до дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Разом з тим порушення роботодавцями трудового законодавства набули масо/
вого характеру і стали одним з найголовніших чинників напруженості у соціаль/
но/трудових відносинах. Так, у 1999 році Державна інспекція праці перевірила
стан додержання законодавства про працю на 29014 підприємствах, або на 42%
більше, ніж у 1998 році. У ході перевірок виявлено понад 88,5 тис. порушень
трудового законодавства. Було складено і передано до суду 2299 протоколів про
адміністративні порушення стосовно ст. 41 КпАП України [13, 12]. Але, як визна/
ють у Мінпраці, судами розглядаються лише дві третини поданих інспекцією праці
протоколів. Наприклад, у Херсонській області судами розглянуто 18 з поданих 117
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протоколів, що складає 15,4%; у Запорізькій — 22,5%; у Одеській — 23,5%; у
Житомирській області з 101 адміністративної справи, розглянутої судами, по
40 правопорушникам винесені усні зауваження, а 20 — закриті у зв’язку з
відсутністю складу адмінправопорушень та пропуску судами на момент розгляду
справи строків, передбачених ст. 38 КоАП України; судді Латугинського районно/
го суду Луганської області взагалі не застосовують штрафні санкції до керівників
підприємств, які порушують вимоги законодавства про працю, посилаючись на
скрутний економічний та фінансовий стан у державі.

У 1999 році за протоколами про адмінпорушення, складеними інспекторами
праці, було стягнуто 195,2 тис. грн. штрафів (94, 2 тис. грн. — безпосередньо
посадовими особами інспекції за невиконання їх вимог(ст. 1886 КоАП) та
101,0 тис. грн. — судовими рішеннями) [14, 31]. Органами Держнагляд/охоронп/
раці, посадові особи і інспектори якої мають повноваження самостійно притягати
до адмінвідповідальності, тільки за 9 місяців 2000 року сума накладених штрафів
склала 1,355 млн. грн. (на 133 тис. грн більше, ніж у минулому році) [15, 7].
У зв’язку з цим, безперечно, повноваження самостійно притягувати до адміністра/
тивної відповідальності посадових осіб підприємств та громадян — суб’єктів
підприємницької діяльності, винних у порушенні законодавства про працю, повинні
мати також посадові особи і інспектори Держдепартаменту нагляду за додержан/
ням законодавства про працю.

Не перестає дивувати позиція суддів щодо захисту конституційного права лю/
дини на працю. Ми бачимо, як розглядаються судами адміністративні справи про
порушення законодавства про працю. Може, в інших випадках судді більш суворі,
наприклад, при розгляді справ про поновлення на роботі, де ч. 6 ст. 43 Конституції
України гарантує громадянам захист від незаконного звільнення? На жаль, ні.
Аналіз роботи судів загальної юрисдикції у 2000 році за даними судової статисти/
ки свідчить, що кількість закінчених провадженням цих справ становить 5507.
Позови задоволено в 3128 справах — 56,8% від кількості справ, у яких прийнято
рішення. Поновленим на роботі особам, було присуджено відшкодування втраче/
ної заробітної плати в сумі 5 млн. 557 тис. 900 грн. Але на відшкодування цих
витрат присуджено до стягнення з посадових осіб, винних у незаконному
звільненні, тільки 308тис. 100грн — 5,5% від суми, присудженої на користь
позивачів (у 1999р. було 11,5%) [16, 27]. І це тоді, коли Пленум Верховного Суду
України в своїй постанові від 06.11.92 р. звертає увагу суддів, що для запобігання
незаконного звільнення судам слід неухильно дотримуватися вимог статей 109,
419 ЦПК і статей 134 (п. 8), 237 КЗпП про притягнення до участі в справах про
поновлення на роботі і покладення на службову особу обов’язку відшкодування
шкоди підприємству, установі, організації, заподіяну у зв’язку з оплатою незаконно
звільненому працівникові часу вимушеного прогулу, при цьому мати на увазі, що
при незаконному звільненні настає повна матеріальна відповідальність [17, 208].

Майже всі трудові справи розглядаються з порушення процесуальних строків,
на що звернув увагу Голова Верховного Суду України в своїй доповіді
19.01.2001 р. Він підкреслив, що факти тяганини, випадки, коли процес набуває
тривалого характеру, все ще залишаються поширеними. Він навів приклад, коли в
Одеській області справа за позовом Ж. до проектного інституту “Спецавтомати/
ка” і АТЗТ “Науково/дослідний і проектно/конструкторський інститут “Спецавто/
матика” про поновлення на роботі знайшла остаточне вирішення лише через сім
років [18, 5]. Разом з тим ст. 148 ЦПК України передбачає, що така категорія
справ повинна розглядатись у семиденний строк після закінчення підготовки
справи до судового розгляду.

Звичайно, таке ставлення суду до захисту трудових прав громадян не може
сприяти запобіганню порушень законодавства про працю. Треба створити умови
для захисту конституційних прав громадян незалежним і не упередженим судом.
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Про необхідність реформування в Україні судової системи та судочинства гово/
рять політики, юристи, економісти, підприємці, громадяни, які були колись чи є зараз
учасниками судового процесу або які бачать зміни в суспільстві й державі і
відчувають потребу в державному органі, котрий забезпечив захист їхніх прав і
свобод.

Серед багатьох складових цієї реформи Конституцією України (ст. 125), Кон/
цепцією судово/правової реформи в Україні (затверджена постановою Верховної
Ради України від 28.04.92 р. [19]) передбачено створення в системі судів загаль/
ної юрисдикції спеціалізованих судів, що є новим і прогресивним явищем для
судових систем різних держав світу. Пропонується створити, насамперед, кримі/
нальні, цивільні та адміністративні суди, які будуть розглядати справи відповідних
категорій. Це вже позитивний крок. Але, враховуючи життєве значення права гро/
мадян на працю, той факт, що серед цивільних справ значну кількість мають тру/
дові, а також міжнародний досвід, слід створити трудові суди, які б швидко і резуль/
тативно розглядали індивідуальні і колективні трудові конфлікти права (юри/
дичні), справи з питань соціального забезпечення.

Таким чином, наша суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова дер/
жава через свою законодавчу, виконавчу та судову влади повинна усвідомити, що її
соціально/економічний розвиток, якого ми так бажаємо, досягається, насамперед,
працею громадян України. А усвідомивши це, зрозуміти, що недостатньо тільки
проголосити право на працю, яку кожен вільно обирає або на яку вільно погод/
жується. Треба створити належний механізм захисту цього права як самими пра/
цюючими, так і державними органами. Висловлені автором щодо цього пропозиції
безперечно будуть сприяти поліпшенню ситуації в галузі трудових і соціально/
трудових правовідносин.
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Ôðàíöóçñêèé áóëüâàð, 24/26, Îäåññà, 65058, Óêðàèíà

О НЕОБХОДИМОСТИ УСИЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ГАРАНТИЙ
ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

РЕЗЮМЕ

В статье рассмотрены теоретические и практические проблемы
правового регулирования защиты трудовых прав граждан. Высказа/
ны конкретные предложения о совершенствовании трудового законо/
дательства, о повышении полномочий и ответственности должностных
лиц, осуществляющих государственный надзор за соблюдением зако/
нодательства о труде, о повышении ответственности судей при рас/
смотрение дел по фактам нарушения законодательства о труде.

Ключевые слова: трудовые конфликты, конфликты права, конф/
ликты интересов, комиссии по трудовых спорах (КТС), забастовка.

ÏÐÀÂÎÂÀ ÄÅÐÆÀÂÀ 4’2002UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU



15

УДК 349.233

О. М. Потопахіна, ñò. âèêë.

Îäåñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. ². ². Ìå÷íèêîâà,
êàôåäðà öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ äèñöèïë³í,

Ôðàíöóçüêèé áóëüâàð, 24/26, Îäåñà, 65058, Óêðà¿íà

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В НАУКЕ
И ПРАКТИКЕ ТРУДОВОГО ПРАВА

На основании проведенного сравнительно/правового анализа дей/
ствующего трудового законодательства в представленной статье рас/
сматриваются проблемы субъектов материальной ответственности в
трудовом праве. Предлагаются пути решения возникших проблем с
учетом традиций национальной правовой системы и реального состо/
яния экономики в Украине.

Ключевые слова: материальная ответственность, субъекты мате/
риальной ответственности в трудовом праве, основание и условия
материальной ответственности, работник, работодатель, прямой дей/
ствительный ущерб.

Материальная ответственность, как один из видов юридической ответственнос/
ти, представляет собой обязанность одной из сторон возместить в соответствии с
законодательством имущественный вред, причиненный другой стороне трудового
договора вследствие нарушения своих обязанностей в трудовом правоотношении
и возникает только в результате виновного нарушения своих обязанностей
субъектами трудового правоотношения, т. е. вследствие совершения ими трудово/
го правонарушения. Отличительными чертами этого вида правонарушения явля/
ются: трудовой характер нарушенной обязанности, наличие вины, причинение иму/
щественного ущерба.

Субъектами материальной ответственности в трудовом правоотношении во
всех случаях являются работник, с одной стороны, и работодатель, с которым он
состоит в трудовых правоотношениях, с другой.

Материальная ответственность в трудовом праве включает в себя материаль/
ную ответственность работника за ущерб, причиненный предприятию, и работода/
теля за ущерб, причиненный работникам. Нельзя не согласиться с П. Р. Ставис/
ским, который в своих трудах доказывает двусторонний взаимный характер мате/
риальной ответственности в трудовом праве, включает случаи материальной от/
ветственности предприятия за вред, причиненный работнику, обосновывает трудо/
правовую природу таких случаев [1, 40]. В частности, двусторонность — специфи/
ческая черта только материальной ответственности и только в уже
существующих правоотношениях. Ни один другой вид юридической ответственно/
сти не обладает и не может обладать таким свойством. Двусторонность матери/
альной ответственности проявляется в том, что каждый из субъектов трудового
правоотношения обязан возместить причиненный им другой стороне ущерб. По/
этому не следует отождествлять такую двусторонность с узко цивилистическим
пониманием взаимной оветственности [2, 56].

Основанием материальной ответственности является трудовое имущественное
правонарушение. Это виновное нарушение одной из сторон трудового договора
своих обязанностей, повлекшее за собой причинение имущественного ущерба дру/
гой стороне. Элементы трудового имущественного правонарушения являются од/
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новременно условиями материальной ответственности сторон трудового договора.
Такими условиями являются:

1. Наличие прямого действительного ущерба, под которым следует понимать
утрату, ухудшение или понижение ценности имущества, необходимость для пред/
приятия произвести затраты на восстановление, приобретение имущества или
иных ценностей либо произвести излишние выплаты.

2. Противоправные действия или бездействия одной из сторон (неисполнение
или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей).

3. Причинная связь между противоправным нарушением стороной трудового
договора своей обязанности и наступившим имущественным ущербом у другой
стороны.

4. Вина работника, собственника или уполномоченного им органа [3,320].
Для привлечения к материальной ответственности необходимо наличие всех

указанных выше условий.
Материальную ответственность следует отличать от имущественной ответ/

ственности, предусмотренной нормами гражданского права. В трудовом праве воз/
мещению подлежит только прямой действительный ущерб, как правило, в ограни/
ченном размере — не более среднего месячного заработка работника, который
причинил ущерб. Неполученная прибыль и упущенная выгода, в отличие от граж/
данского права, возмещению не подлежит. В гражданском праве всегда действует
принцип полного возмещения ущерба. Пределы материальной ответственности
работника зависят от формы вины, вида имущества, которому причинен вред, ха/
рактера трудовой функции, исполняемой работником и т. д. Если в гражданском
праве установлена презумпция вины лица, которое причинило вред, то в трудовом
праве действует презумпция невиновности работника, бремя доказывания наличия
основания и условий материальной ответственности возлагается на работодателя.

Таким образом, материальная ответственность субъектов трудового правоотно/
шения за нарушение своих трудовых обязанностей в этом право отношении в
силу трудовой специфики их обязанностей и его внутреннего характера имеет
трудо/правовую природу, является видом юридической ответственности, включает
в себя материальную ответственность работника и работодателя и обладает спе/
цифическими, только ей присущими свойствами и признаками.

Многие аспекты материальной ответственности законодательно еше не урегу/
лированы, например:

• упорядочение норм материальной ответственности в отдельной главе КЗоТ
Украины;

• вопросы материальной ответственности работника, в частности, определение
размера возмещения ущерба;

• вопросы материальной ответственности работодателя:
– при нарушении права работника на труд, за необеспечение работодателем

здоровых и безопасных условий труда (в случае повреждения здоровья работника
при исполнении трудовых обязанностей, увечья, в случае смерти работника);

– за задержку расчета при увольнении;
– при нарушении обязанности по выдаче документов о труде и заработной

плате работника.
1. В действующем КЗоТ Украины в главе 1Х “Гарантии при возложении на

работников материальной ответственности за ущерб, причиненный предприятию,
учреждению, организации” предусмотрена материальная ответственность только
работника.

Не предусмотрены в КзоТе Украины основание и условия материальной от/
ветственности работодателя. Конечно, существуют нормы, регулирующие отдель/
ные вопросы материальной ответственности работника и работодателя перед ра/
ботником, но они разбросаны по всему Кодексу. На наш взгляд, необходимо,чтобы
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в новом Кодексе о труде была глава о взаимной материальной работника и рабо/
тодателя перед работником, но они разбросаны по всему Кодексу. На наш взгляд,
необходимо, чтобы в новом Кодексе о труде была глава о взаимной материальной
ответственности в трудовом праве, которая содержала как нормы, регулирующие
материальную ответственность работника перед работодателем так и работодате/
ля перед работником.

2. Следует обратить внимание на порядок и размер возмещения вреда сторона/
ми трудового договора. Трудовым законодательством установлено три основных
вида материальной ответственности работников: ограниченную, полную и повы/
шенную (кратную). Ст. ст. 132, 133 КЗоТ Украины предусматривают ограничен/
ную материальную ответственность за вред, причиненный предприятию при ис/
полнении трудовых обязанностей работников, по вине которых причинен вред.
Они несут материальную ответственность в размере прямого действительного
ущерба, но не более своего среднего месячного заработка. Полная материальная
ответственность наступает только в случаях, указанных в законодательстве
(ст. 134 КЗоТ Украины), в данном случае работник должен возместить ущерб в
полном объеме.

3. Материальная ответственность работодателя при нарушении права работни/
ка на труд (в случаях нарушения правил приема на работу, законодательства о
переводах на другую работу, незаконного отстранения от работы, при нарушении
законодательства об основаниях и порядке увольнения). Необходимо отметить,
что работодатель обязан возместить работнику неполученный заработок в каком/
либо случае лишения его возможности работать. Материальная ответственность
работодателя — это неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязаннос/
ти возместить в установленном законом порядке и размере ущерба, причиненно/
го работнику в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязан/
ности по управлению трудом [4, 180].

А) Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Украины “О порядке рас/
смотрения судами трудовых споров” от 6 ноября 1992 года: “якщо внаслідок відмо/
ви у прийнятті на роботу або несвоєчасного укладення трудового договору праців/
ник мав вимушений прогул, його оплата провадиться стосовно ч. 2 ст. 235 КЗпП про
оплату вимушеного прогулу незаконно звільненому працівникові” [5, 375].

Говоря о незаконном отказе в приеме на работу следует учесть, что незакон/
ный отказ со стороны работодателя в зачислении гражданина на работу может
быть различного характера.

Во/первых, это отказ в приеме на работу, отказ в заключении трудового догово/
ра. Это относится к тем случаям, когда речь идет о гражданине, прием на работу
которого не является обязательным для работодателя, о гражданине, у которого
нет конкретного субъективного права работать именно на данном предприятии.
При наличии законных оснований ему может быть отказано в приеме на работу.

Во/вторых, это отказ в оформлении трудового договора с работником, зачисле/
ние которого на работу на данное предприятие является обязательным в силу
закона, административного акта или соглашения. Здесь речь идет о гражданине,
обладающем субъективным правом работать именно на данном предприятии.
Примерный перечень этих граждан указан в ч. 2 ст. 232 КЗоТ Украины.

Поскольку в КЗоТ Украины нет никаких указаний по этому поводу, на практи/
ке могут возникнуть трудности в определении понятия “необоснованного отказа
в приеме на работу”. Необходимо установить нормативное разграничение двух
видов незаконного отказа в приеме на работу, поскольку привлечение к матери/
альной ответственности является следствием незаконного и необоснованного от/
каза в приеме на работу, если он повлек вынужденный прогул. Поэтому в проекте
нового Трудового кодекса необходимо учесть этот момент и установить матери/
альную ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу в полном
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объеме. Работодатель должен выплатить работнику тарифную ставку или долж/
ностной оклад за все время прогула, вызванного незаконным отказом, а также по/
крыть затраты, связанные с необоснованным отказом.

Б) Одним из нарушений порядка увольнения, которое может привести к вы/
нужденному прогулу и причинению ущерба работнику, является неправильная
формулировка причины увольнения. Поэтому в новом Кодексе необходимо пре/
дусмотреть материальную ответственность работодателя (он должен возместить
работнику неполученный заработок вследствие вынужденного прогула или выпол/
нения нижеоплачиваемой работы) за время вынужденного прогула и в том случае,
когда неправильная формулировка причины увольнения препятствовала работни/
ку в поиске подходящей работы.

В) Материальная ответственность работодателя за необеспечение здоровых и
безопасных условий труда (в случае повреждения здоровья работника при испол/
нении трудовых обязанностей, увечья, в случае смерти работника). Материальная
ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику вследствие нару/
шения им обязанности обеспечить здоровые и безопасные условия труда, является
одним из случаев материальной ответственности работодателя в трудовом пра/
воотношении и не должна относится к предмету гражданского права. Трудо/право/
вая природа материальной ответственности предприятия за повреждение здоровья
и смерть работника определяется трудовым характером нарушенной обязанности
и является элементом содержания трудового правоотношения. Все особенности
материальной ответственности в трудовых правоотношениях также определяются
именно этим обстоятельством. Следует регламентировать переход вопросов ма/
териальной ответственности работодателя за повреждение здоровья гражданина
при исполнении им своих трудовых обязанностей в трудовое право, что усилит
защиту законных интересов работников.

Г) Не менее важен вопрос о материальной ответственности работодателя за
нарушение обязанности работодателя по выдаче документов о труде и заработной
плате работника (в случае неправильного выполнения, оформления и задержки
выдачи трудовой книжки, документов о его труде и заработной плате). В данном
случае материальный ущерб работника выражается в невозможности трудоуст/
ройства из/за отсутствия трудовой книжки, в несвоевременном назначении пен/
сии, пособий, иных выплат. На наш взгляд, в новом Кодексе необходимо предус/
мотреть норму о материальной ответственности работодателя в таких ситуациях.

Д) Невыплата по вине работодателя принадлежащих работнику сумм в день
увольнения является одним из грубых нарушений законодательства. Статья 117
КЗоТ Украины предусматривает ответственность за задержку расчета при уволь/
нении: “В разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належ/
них звільненому працівникові сум у строки …. При відсутності спору про їх
розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його
середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку” [6,56]. В
данном случае у работника не возникает вынужденного прогула по двум причи/
нам: работник уволен на законных основаниях, ему вовремя выдана трудовая
книжка и он имеет возможность найти новую работу; т. е. во/первых, отсутствует
два условия ответственности — нет причинения вреда ( нет вынужденного прогу/
ла — работник не теряет заработной платы за время задержки) и причинной
связи между задержкой выплаты заработной платы и трудоустройством. Как го/
ворилось выше, если отсутствует хотя бы одно условие материальной ответствен/
ности, то таковая не наступает. А в данном случае отсутствует не только условие
наступления материальной ответственности, но и основание материальной ответ/
ственности.

Но на практике существуют случаи привлечения к материальной ответственно/
сти, например, когда работник уволен в связи с переездом в другую местность,
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особенно если это перевод, или когда задержка расчета препятствует выезду на
постоянное место жительства. В указанных случаях следует привлекать работода/
теля к материальной ответственности. В первой ситуации возникает вынужден/
ный прогул, а в другой, в связи с невозможностью выезда на постоянное место
жительства, работник имеет дополнительные затраты, вызванные несвоевременной
выплатой заработной платы. Именно здесь мы наблюдаем основание и условия
наступления материальной ответственности.

Следует отметить, что за невыплату заработной платы, стипендии, пенсии или
других установленных законом выплат предусмотрена уголовная ответственность.
Так, в частности, ст. 175 УК Украины: “безпідставна невиплата заробітної плати,
стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більше ніж за
один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації
незалежно від форми власності, — карається штрафом від ста до трьохсот
неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років,або виправ/
ними роботами до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років,з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років” [7, 83].

Предусмотрена ответственность за те же действия, которые были совершены в
результате нецелевого использования средств, предназначенных для выплаты зара/
ботной платы, стипендии, пенсии и других установленных законом выплат. Но
лицо освобождается от ответственности в случае выплаты указанных выше вы/
плат до привлечения к уголовной ответственности.

Не вызывает сомнений, что Украина прошла трудный первоначальный этап по
совершенствованию законодательства о труде. На наш взгляд, необходимо пред/
принять соответствующие действия для реализации вышеуказанных предложений
на практике и внести изменения в КЗоТ Украины с учетом традиций националь/
ной правовой системы и реального состояния экономики.
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ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ ДОГОВОРУ
МОРСЬКОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ

Проаналізовано теоретичні положення та чинне законодавство Ук/
раїни щодо кількості та особливостей сторін договору морського пере/
везення вантажу та їх правового становища. Підтримується та обгрун/
товується позиція, що договір морського перевезення вантажу скон/
струйовано за моделлю договору на користь третьої особи.

Ключові слова: договір морського перевезення вантажу, вантажо/
відправник, перевізник, вантажоотримувач, коносамент, договір на ко/
ристь третьої особи.

Характеристику будь/якого договору визначають його найбільш суттєві ознаки
внутрішнього та зовнішнього характеру. До зовнішніх варто віднести те, що, з одного
боку, договір є правочином (угодою), а з другої — зобов’язанням. Отже, загальні
положення про ці інститути права повністю поширюють свою дію на договір морсь/
кого перевезення вантажу. Вони впливають на характер правовідносин та визнача/
ють загальне спрямування їх урегулювання, загальні підходи, вимоги, що дозволяють
витримати взаємозв’язок між окремими інститутами цивільного права. Без такого
архітектонічного взаємозв’язку важко уявити логіку побудови норм права, в тому
числі відсутність у спеціальних кодифікованих актах цивільного права загальних
норм, які мають глобальне правове значення для приватного регулювання. Хоча ці
інститути цивільного права мають різну мету, але в результаті вона стає єдиною.
Система “правових цілей утворює досить складне “дерево цілей” (“сходинку цілей”),
де приватні цілі конкретних правових норм, взаємопереплітаючись и взаємоконкре/
тизуючись, якісно укрупнюються и трансформуються в цілі правових институтів,
останні — в цілі конкретних галузей законодавства або міжгалузевих правових
комплексів і т. д.” [1, 34/35]. Тому така взаємодія правових норм дозволяє викорис/
товувати одночасно норми декількох галузей законодавства і має назву субсидіар/
ного застосування норм права. При відсутності спеціальної норми, котра регулює
більш детально ці правовідносини, слід звертатись до загальних норм про зобов’я/
зання та правочини. В свою чергу, це дозволяє ефективно заповнювати прогалини в
праві. До внутрішніх відноситься: предмет договору, послуги морського транспорту,
особливості оформлення відносин за їх надання, правове становище сторін.

Характеристика правовідносин безпосередньо відбивається на правовому ста/
новищі суб’єктів — носіїв суб’єктивних прав та юридичних обов’язків. Тому
варто зупинитися на аналізі правового становища суб’єктів договору морського
перевезення вантажу, тим більше, що це питання неоднозначно трактується у
спеціальній літературі. Це пояснюється декількома причинами: причетністю до
морських перевезень вантажу значного кола осіб, інтереси яких збігаються, або
пересікаються; залежністю безпеки мореплавства від якості наданих супутніх по/
слуг та визначених ліній; особливістю припортової інфраструктури. Не додає цьо/
му ясності участь у ньому трьох різних за назвою та обсягом повноважень осіб:
вантажовідправника, перевізника та вантажоотримувача.
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Зазвичай правове становище суб’єкта конкретних правовідносин у цивільному
праві моделюється на основі його загального правового становища, що пов’язуєть/
ся із наявністю правосуб’єктності. Не вдаючись до повторення відомих у цивільно/
му праві істин та дискусії з цього приводу, зазначимо:

1. учасники цих відносин є правоздатними та дієздатними;
2. вони є носіями суб’єктивних прав та юридичних обов’язків загального

рівня, на основі якого виникає договір;
3. більшість з них є суб’єктами підприємницької діяльності і діють за еконо/

мічними законами для отримання прибутку; тобто, ефективність таких перевезень
визначається ними самостійно, а участь інших осіб є скоріше винятком, ніж прави/
лом;

4. як учасник морських перевезень перевізник, є легалізованим у встановлено/
му порядку: зареєстрований як юридична особа, отримує ліцензію на основі і в
порядку, передбаченому Законом України “Про ліцензування певних видів госпо/
дарської діяльності” [2, 229]; сертифікований; має атестований персонал тощо.

5. вантажовідправником та вантожоотримувачем можуть бути як юридичні,
так і фізичні особи; вони можуть збігатися у одній особі або бути різними; на
окремі види перевезень вони повинні теж мати дозволи.

В основі розмежування сторін договору покладено “дихотомію”, за якою на
рівні договірного зобов’язання виділяють дві сторони, що діють узгоджено для до/
сягнення кожною із них своєї мети в межах одного правовідношення. У зв’язку з
цим їх правове становище змодельовано диспозицією відповідної норми права
(спеціальне становище) та конкретизоване самим договором із прив’язкою до
конкретного предмета та конкретних суб’єктів (індивідуальне становище). На
цьому рівні проводиться персоніфікація сторін правовідносин і йдеться про пере/
візника не взагалі, а про конкретну морську компанію чи пароплавство.

Але договір морського перевезення вантажу у цю чітку схему не вкладається
внаслідок того, що, на відміну від усіх інших дихотомічних договорів, у ньому бере
участь принаймні три учасника. У зв’язку з цим питання про віднесення договору
перевезення до двостороніх чи багатосторонніх довгий час є дискусійним. Це по/
яснюється присутністю трьох основних осіб — перевізника, відправника вантажу
та вантажоотримувача — та інших осіб, які мають великий вплив на формування
змісту й характеру договору: агентів перевізника, портів та капітана судна [3, 31].
Перша група осіб виступає сторонами правовідносин, а друга — впливає на ці
правовідносини в силу технології перевезень морським транспортом.

У зв’язку з цим в юридичній літературі, присвяченій аналізу відносин між пер/
шою групою, висловлені різні точки зору. Як і раніше, так і тепер, основна супереч/
ка ведеться стосовно кількості сторін у такій угоді і особливо — щодо правового
становища вантажоотримувача [4, 278].

Так, ще Самойлович П. Д виділяв ряд теорій щодо роз’яснення структури право/
відносин при морських перевезеннях [5, 152]. Основне концептуальне начало зво/
диться до того, що такий договір визначається або двостороннім, або тристороннім.
Модифікацією останнього є теза про перехід (цесію) у процесі виконання договору
перевезення вантажу прав від вантажовідправника до вантажоотримувача.

Традиційно вважається, що договір перевезення є двостороннім. Твердження:
“Сторонами в договорі перевезення є вантажовідправник і вантажоотримувач”
[6, 259] було домінуючим у науковій і навчальній літературі. Стосовно отримува/
ча вантажу відзначалось його складне правове становище, яке може бути зведене
до наступного.

Перше. За загальним правилом вантажоотримувач — організація, яка пов’яза/
на із відправником вантажу договірними відносинами не перевезення, а на переда/
чу майна в користування, наприклад, поставки. Вантажовідправник у договорі пе/
ревезення виступає лише від свого імені, а отримувач у цьому участі не бере, що
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дає підставу вважати отримувача вантажу третьою особою, на користь якої укла/
дено договір перевезення [7, 37]. Та обставина, що у вантажоотримувача з’являють/
ся обов’язки, викликало критику щодо віднесення договору перевезення до догово/
ру на користь третьої особи. Мотивом такої позиції було те, що третя особа може
набувати за договором лише права і не можна приймати на себе юридичні обов’яз/
ки, тому що обов’язки виникають у того, хто сам укладає договір [4, 52].

Відповідно до ст. 619 проекту ЦК України право (вимога), що належить креди/
торові на підставі зобов’язання, може бути передане ним іншій особі за правочи/
ном (цесія), або перейти до іншої особи на підставі закону, зокрема при суброгації
[8]. При цьому суброгацією визнається придбання всіх прав, що належали раніше
кредиторові внаслідок виконання третьою стороною (суброгантом) обов’язків
боржника щодо цього кредитора. Отже, отримувач вантажу набуває прав на ван/
таж внаслідок вказівки його відправника, що підтверджено у транспортних доку/
ментах. Разом з тим, на вантажоотримувача покладено обов’язки, стосовно ст. 163,
ст. 170 КТМ України: відшкодувати витрати, зроблені перевізником за рахунок
вантажу, внести плату за простій судна в порту вивантаження, а також сплатити
фрахт і плату за простій у порту навантаження, якщо це передбачено в коноса/
менті або іншому документі, а у випадку загальної аварії — внести аварійний
внесок або надати належне забезпечення [9].

Про двосторонність договору свідчить і та обставина, що вантажоотримувач за
коносаментом може бути невідомий. Якщо ж конструювати наперед його особли/
ве правове становище, то може виникнути ряд ускладнень.

Складність при подальшому конструюванні такої моделі виникає внаслідок за/
гальної вказівки про те, що відповідно до ст. 329 проекту ЦК України право влас/
ності у набувача за договором виникає з моменту передання речі (в даному разі
вантажу), якщо інше не обумовлене договором чи не встановлене законом. Якщо
передання речі визнається врученням речі одержувачеві, а також її видача транс/
портній організації для відправлення її одержувачеві,то виникає питання про ха/
рактер такого права. Якщо передання вантажу пов’язується законом з передан/
ням коносамента чи іншого товаророзпорядчого документа, то вантажоотримувач і
є власником вантажу. Власник має не тільки права, але й обов’язки.

Друге. Та обставина, що перевезення є лише засобом виконання іншого зобов’я/
зання, дало підставу обом сторонам за основним договором (поставки) вважати
однією стороною договору перевезення, а перевізника — іншою [10, 171]. Як відзна/
чалося в літературі [11, 257], ця конструкція страждає суттєвим недоліком саме
тому, що в перевізника на підставі договору перевезення виникають одні обов’язки
перед вантажовідправником і зовсім інші перед вантажoотримувачем. Більш того,
ці обов’язки виконуються зовсім в інших умовах та портових інфраструктурах.
Відповідальність цих двох учасників перед перевізником має різні корені та різну
юрисдикцію. Проте не можна не враховувати того факту, що в практиці зустріча/
ються випадки, коли вантажовідправник та вантажотримувач виступають як одна
особа. В таких випадках договір є двостороннім.

Третє. На думку деяких учених, договір морського перевезення вантажу є три/
стороннім [12, 172/174; 13, 13]. Така теорія не повністю відбиважає особливості
виникнення відносин між відправником та отримувачем вантажу, призводить до
ускладнення відносин між ними. Ідея про три сторони договору перевезення ванта/
жу не має підтримки, тому що,перш за все, вона суперечить як теорії цивільного
права про договір, так і законодавству [4, 282]. Так, у ст. 658 проекту ЦК договором
визнається угода двох чи більше осіб, спрямована на встановлення, зміну або при/
пинення цивільних прав та обов’язків. Вантажоотримувач не отримує оферти, не
бере участі у складанні умов договору, а дізнається про укладений договір або з
повідомлення відправника вантажу, або перевізника. Таким чином, вантажоотриму/
вач не бере участі у процесі створення договору і не виявляє своєї згоди на укла/
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дення договору та на його умови, тому його не можна вважати стороною договору
перевезення.

Ми підтримуємо позицію, що договір морського перевезення вантажу є лише
різновидом договору на користь третьої особи [16, 174], в якому, внаслідок специ/
фіки транспортної галузі, правове становище отримувача вантажу є особливим.
Цим і пояснюється непослідовність сучасних дослідників у визначенні кількості
сторін такого договору [15, 574]. Нагадаємо, що відповідно до ст. 668 проекту ЦК
України виконання договору на користь третьої особи може вимагати як особа, що
уклала договір, так і третя особа, на користь якої обумовлене виконання, якщо інше
не передбачене законом, іншими правовими актами, договором і не випливає із
суті договору. Це стосується визначення договору морського перевезення вантажу
в ст. 133 КТМ, за котрим перевізник зобов’язується перевезти доручений йому
відправником вантаж із порту відправлення в порт призначення і видати його
уповноваженій на одержання вантажу особі (одержувачу), а відправник зобов’я/
зується сплатити за перевезення встановлену плату (фрахт).

Далі, п. 2 ст. 668 проекту вказує, що з моменту вираження третьою стороною
наміру скористатися своїм правом сторони (якщо інше не передбачене законом або
іншими правовими актами чи договором) не можуть розірвати або змінити укладе/
ний договір без згоди третьої особи. Дійсно, коли отримувач вантажу одержує коно/
самент і має право вимагати від перевізника видачі вантажу, ні вантажовідправник,
ні перевізник не мають права переадресувати вантаж чи змінити умови договору.

Якщо третя особа відмовилась від права, наданого їй за договором, то особа, що
уклала договір, може скористатися цим правом, якщо це не суперечить суті догово/
ру (п. 3 с. 668 проекту ЦК). У КТМ також існує підтримка цього положення. Так, у
ст. 167 йдеться про ситуації, коли одержувач не вимагав вантаж, не розпорядився
ним або відмовився від нього. У такому випадку перевізник має право, повідомив/
ши про це відправника, здати вантаж на зберігання в надійне місце, а пізніше, якщо
він не буде затребуваний, має право продати вантаж.

Таким чином, усі наведені аргументи, на нашу думку, свідчать про те, що договір
морського перевезення вантажу є двостороннім та різновидом договору на ко/
ристь третьої особи.
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ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТНОГО СОСТАВА ДОГОВОРА
МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ

РЕЗЮМЕ

В статье проанализированы теоретические положения и действую/
щее законодательство Украины о субъектном составе договора морс/
кой перевозки грузов. Приводятся различные мнения ученых по дан/
ному вопросу. Поддерживается и аргументируется точка зрения, со/
гласно которой договор морской перевозки грузов относится к дву&
сторонним договорам и является разновидностью договора в
пользу третьего лица.

Ключевые слова: грузоотправитель, грузополучатель, перевозчик,
договор морской перевозки грузов, коносамент, договор в пользу тре/
тьего лица.
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ОХОРОНА ПРАВ АВТОРІВ

На основі чинного законодавства України проаналізовано теоре/
тичні та практичні питання охорони прав авторів, способи її забезпе/
чення, її межі та зміст. На думку автора, законодавство про інтелекту/
альную власність має ряд недоліків: не розмежовані такі поняття, як
охорона та захист прав авторів; законодавство характеризується дек/
ларативністю, не деталізує захист прав суб’єктів, тобто відсутня кон/
цепція охорони прав суб’єктів авторського права.

Ключові слова: право інтелектуальної власності, суб’єкти ав/
торського права, охорона прав авторів, творча діяльність.

Чинне законодавство виходить з того, що права авторів охороняються держа/
вою. Ще Конституція СРСР в ст. 47 підкреслювала спеціально, що права авторів,
винахідників та раціоналізаторів охороняються державою. Аналогічної позиції
дотримується й законодавство України, в тому числі ст. 54 Конституції України.
В чинному законодавстві України існує дуалізм правової охорони. Вона надається
перш за все об’єкту, тобто результату творчої праці, а також захищаються права
автора як першого суб’єкта права інтелектуальної власності. Якщо слідувати
логіці, то правова охорона об’єктів полягає у наданні об’єкту певного правового
режиму, що виявляється у визнанні його, видачі спеціального охоронного докумен/
ту, чи застосуванні спеціальних знаків для охорони. Але це зовсім не гарантує їх
недоторканності, а через її порушення завжди поражаються права володільців і
перш за все авторів. Тому й виникає питання, що мається на увазі під охороною
права авторів, які її способи, межі та зміст. Ці теоретичні та практичні питання
повинні бути належним чином вирішені,як і визначені відправні елементи для
побудови системи захисту прав. Те, що ми потребуємо такої системи, не викликає
заперечень ні у кого. Але якою повинна бути ця система або уява не повна, або
погляди на неї протилежні [1, 110]. Утім, все більше пробиває собі дорогу позиція
про те, що необхідно захищати права суб’єктів.

Діюча в СРСР система захисту прав авторів включала в себе захист не
тільки від порушення чи безпідставного оспорювання, але і різноманітні засоби,
пов’язані з можливістю їх реалізації [2, 114/118]. До системи захисту таких прав
відносилося різні за своєю природою та характером елементи системи: широка
пропаганда патентно/правових знань, підвищення кваліфікації керівних праців/
ників і спеціалістів народного господарства в сфері патентної роботи, державний
та громадський контроль за дотриманням чинного законодавства та належним
забезпеченням прав на них, юридичною відповідальністю винних у порушенні
законних прав та інтересів авторів, та ін. Тобто, система охорони передбачала
комплекс соціальних, економічних і правових засобів. Але працювала лише перша
частина охорони — об’єктів і то завжди на користь держави. Входити у конфлікт
із державою мало хто наважувався. Тому й позови про захист прав були дуже
рідкі у судовій практиці.

Між іншим, чіткої різниці між поняттями охорона та захист прав досі не ви/
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роблено, що призводить до їх ототожнювання і як наслідок — нечіткості право/
вих конструкцій і неможливості забезпечити реальне виконання закріпленого в
законодавстві. Іншими словами, право інтелектуальної власності характеризуєть/
ся декларативністю. Наприклад, ч. 3 ст. 7 Закону України “Про охорону прав на
сорти рослин” [3, 80/93] від 21 квітня 1993 р. встановлює, що авторство на сорт
охороняється безстроково, але як — не говориться й слова. Такими же недоліка/
ми страждають й інші закони про інтелектуальну власність. Підкреслимо ще раз,
що майже всі вони у своїй назві мають слова “про охорону”, що зобов’язують
підкорити весь зміст закону саме охороні прав. При цьому об’єктом правової
охорони визнаються майнові і немайнові права авторів, власників охоронних до/
кументів.

Отже, під охороною вважається комплекс правових і організаційних заходів, що
забезпечують визначення умов обороноздатності, уточнення кола суб’єктів прав
та механізму отримання охорони й визначення її меж. Власне, мова йде про струк/
туру законів про промислову власність. Але коли мова заходить про захист прав
суб’єктів, то чинне законодавство його не деталізує. І це не випадково. Відсутня
концепція охорони прав суб’єкта.

На нашу думку, функціонально охорона та захист прав мають різне призначен/
ня. Охорона більшою мірою спрямована на попередження чи унеможливлення по/
рушень прав авторів, а як захист має на меті мінімізувати наслідки допущеного
порушення прав авторів, і засобами цивільного права відшкодувати заподіяну шко/
ду. Отже, основна функція захисту — компенсаційна. Тому захист тісно пов’яза/
ний із відповідальністю, а охорона спрямована на профілактику правопорушень
майнових та немайнових прав авторів.

Як відзначається: “Международная система охраны прав авторов, основанная
на нормах многосторонних и двухсторонних соглашений между странами на
межгосударственном и на межправительственном уровне, основывается на
стремлении преодолеть территориальную ограниченность авторского права, на
стремлении авторов и организаций, использующих произведения, обеспечить ох/
рану своих прав не только в собственной стране, но и за рубежом” [4, 8]. Серед
таких угод основне місце відводиться Бернській конвенції з охорони літератур/
них і художніх витворів. Вона ще називається Універсальною, Всесвітньою кон/
венцією з авторського права. Визнаючи міжнародно/правові акти пріоритетними,
ми не повинні забувати й про національне законодавство і можливість розшири/
ти засади охорони та деталізувати її механізм. Справа у тому, що рівень розвитку
суспільства зовсім інший. Те, що розвинуті країни проминули на етапі первинно/
го накопичення капіталу, ми тільки проходимо. Тому наївно вимагати від країн,
що проходять перехідний етап від одного суспільства до іншого, безумовного ви/
конання норм, розрахованих на розвинуті суспільства. Чи не тому міжнародні
конвенції з охорони інтелектуальної власності й містять перехідні положення?
На жаль, з політичних мотивів у розвинутих країнах про це забувають й жорст/
ко вимагають від залежних країн неухильного дотримання законодавства про
інтелектуальну власність. За міжнародним законодавством, без потреб спекулю/
вати цим не слід.

Охорона прав авторів має свої межі. Такі обмеження введено для полегшення
доступу до знань і поширення інформації. При цьому засоби охорони повинні роз/
виватися адекватно розвитку способів її поширення.

Із становленням та розвитком нових засобів комунікації та розповсюдження
носіїв результатів творчої діяльності в авторському праві і особливо стосовно
механізму охорони та захисту володільців авторським майнових прав виникло
чимало проблем теоретичного, а ще більше практичного характеру. Йдеться перш
за все про систему Internet. Ця глобальна комп’ютерна система стрімко увірвалась
у практичну діяльність і займає провідні позиції серед інших засобів спілкування
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та передачі інформації, в тому числі про об’єкти права інтелектуальної власності.
Тільки в США кількість користувачів Інтернету виросла з 65 млн. в 1998 р. до
100 млн. в 1999 р. і складає половину дорослого населення [5, 96]. Прогнозовано,
що до 2003 р. В США буде більше 177 млн. користувачів Інтернет, а в світі
більше 500 млн. Не пасе в цьому задніх й Україна, і в останні роки кількість
індивідуальних та колективних користувачів теж стрімко зростає. Так, кількість
користувачів українського сегменту цієї мережі за останні роки збільшилася
втричі. Україна за кількістю хостів посідає 28 місце в Європі і 45 у світі [6, 57].

Ця система надає безпрецедентні можливості для пошуку, ознайомлення і ви/
користання її інформаційних ресурсів. Вона допомагає вводити нові технології в
освітянській сфері (дистанційна освіта), наукових дослідженнях, веденні бізнесу
в таких рівнях і масштабах, що ефект від цього зростає неймовірно. В зв’язку з
тим не виключено контрафактне використання інформації про результати твор/
чої діяльності. Завдяки їй суттєво полегшився доступ до баз даних бібліотек,
довідкових служб та до інших носіїв (об’єктів авторського права та права про/
мислової власності), що були раніше доступні лише вибраним. Отже, розши/
рюється емпірична база досліджень, полегшується пошук, він набуває більш ефек/
тивного і головне — результативного характеру. Тепер при роботі з джерелами
права з електронного носія вибираються певні норми і переносяться в текст
роботи. Завдання автора — віднайти гносеологію та філософію цього норматив/
ного акту й спрогнозувати його подальший розвиток. Більш того за ключовими
словами комп’ютер здатний віднайти відповідні носії інформації і провести її
систематизацію за заданими параметрами, наприклад, за датами прийняття, краї/
нам тощо. Таким чином суттєво зменшуються витрати на пошукову частину
дослідження й відповідно зростає можливість більш якісно вести аналітичну ро/
боту, що відбивається на якості роботи та скорочує строки її проведення. Це й
турбує не тільки ВАК України, але й науковців та державотворців. Все частіше
зустрічаються дослідження із запозиченою із Інтернет інформацією. Звичайно, це
не сприяє розвитку енциклопедичності науковців.

Інтернет суттєво вплинув не тільки на інструментарій ведення наукової діяль/
ності, але і на освітянські технології. Технологія дистанційної “офшорної” освіти
швидко розповсюджується і набирає популярності у всьому світі, й у тому числі й
в Україні. Наприклад, розроблена електронна система віртуального університету
дозволяє широко використовувати бази даних для отримання новітньої інформації.
Наприклад, лише в США до 2002 р. кількість студентів, які займаються в різних
віртуальних коледжах, за прогнозами сягне 2,2 млн. Чотири роки назад їх налічу/
валося 710000 [5, 96].

З розвитком Інтернет з’явилася електронна пошта, електронна торгівля (елек/
тронні правочини). Так, лише в 1999 р. обсяг продаж товарів та послуг через
електронну пошту склав 100 млд. дол. і зріс у два рази порівняно з 1998 р. До
2003 р. прогнозовано, що він досягне одного трильйона дол.. Ще більші можли/
вості проникнення в закриті сайти та джерела інформації. Так, за визнанням одно/
го із хакерів, він має насолоду в тому, що зламав сайт й викачав з нього інформа/
цію і лише потім думає, як цю інформацію використати. При цьому така інформа/
ція може бути використана не тільки з освітянською метою, але й для підприєм/
ницької діяльності. Більш того, комерціалізація освітянської галузі все більше ак/
туалізує проблему вільного використання інтелектуальної власності. Межа між
гуманітарним та комерційним використанням майнових прав авторів настільки
тонка, що визначити її може лише фахівець.

Таким чином, проблема охорони інтелектуальної власності є багатоаспектною і
потребує комплексу правових, технічних, соціальних засобів, що відбиватиме стан
розвитку суспільства та його комунікацій.
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ОХРАНА ПРАВ АВТОРОВ

РЕЗЮМЕ

На основе действующего законодательства Украины проанализи/
рованы теоретические и практические проблемы охраны прав авто/
ров, способы ее обеспечения, ее границы и содержание. Автор разгра/
ничивает охрану и защиту авторского права, указывая на их различ/
ную функциональную направленность. Законодательство Украины об
интеллектуальной собственности, по мнению автора, имеет ряд недо/
статков, в частности, оно декларативно не конкретизирует защиту
прав субъектов авторского права.

Ключевые слова: право интеллектуальной собственности, твор/
ческая деятельность, субъекты авторского права, охрана прав субъек/
тов авторского права.
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ВИМІР РИЗИКУ КЕРІВНИКОМ ПРИ УХВАЛЕННІ
УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Стаття присвячена проблемі ідентифікації ризику та прогнозуван/
ню можливих проявів, наслідків ризику, ролі керівника при ухваленні
управлінського рішення щодо ризику.

Ключові слова: ідентифікація ризику, сховані витрати, максималь/
но можливий збиток, максимально ймовірний збиток.

Найчастіше важливим моментом при ухваленні управлінського рішення керівни/
ком є співвідношення припустимого ризику і необхідності регулювання управлінської
ситуації, існуючої в управлінській системі. Така аналітична діяльність у свою чергу, як
правило, повинна починатися визначенням можливих ризиків, здатних знизити ефек/
тивність дії управлінського рішення. А така ідентифікація завжди базується на інфор/
мації, доступній керівнику в момент ухвалення управлінського рішення.

Ідентифікація ризику і можливих наслідків його прояву — початковий крок у
вимірі ризику. Цей крок забезпечує деякий обсяг інформації для ранжирування
важливості ризиків. Така інформація повинна містити в собі:

1. оцінку можливих фінансових наслідків;
2. оцінку ймовірності.
Ранжирування важливе, бо впливає на розподіл ресурсів і керування ризиками.

Вимір ризику вимагає, щоб керівник відповідного апарата керування:
1. розробив критерії для виміру важливості ризику для організації;
2. застосовував ці критерії до різних типів ризику, що були ідентифіковані.
Оцінка і порівняння розходжень між прямими і непрямими витратами — основне

правило в оцінці можливих фінансових наслідків (прямі і непрямі вигоди також
мають місце). Пряма вартість — прямий наслідок прояву ризику. Наприклад, якщо
збиток від невиконання однієї зі сторін зобов’язань по угоді — це прояв ризику (чи
ситуації невизначеності), прямий збиток — вартість витрат і дій, початих для лока/
лізації і компенсації (зведення до мінімуму) негативних наслідків ризику.

Непряма вартість пов’язана зі збитком, викликаним безпосередньо проявом
ризику, але фінансові наслідки — не прямий наслідок впливу ризику на об’єкті
керування. Непрямі витрати часто ховаються, хоча вони, по суті, можуть перевищу/
вати прямі втрати.

Обговорення “непрямих” витрат, пов’язаних з ризиком, та їхній взаємозв’язок із
прямою і більш очевидною вартістю збитку, було б неповне без деякого нагаду/
вання про дослідження витрат для усунення аварій на промисловому підприємстві.
Відповідно до результатів досліджень вартість аварій на промисловому
підприємстві звичайно вказується тільки у випадках відшкодування збитків (оп/
лата постраждалому службовцю за час простою і його медичні витрати). Фак/
тичні витрати, однак, є великими.

Якщо прийняти подібні твердження, то у вартість прихованих прямих витрат
можна включити такі елементи:

1. вартість часу простою;
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2. вартість часу, загубленого іншими службовцями, що припинили роботу для
усунення наслідків прояву ризику;

3. вартість часу інших управлінських і виробничих підрозділів;
4. вартість ушкодженого устаткування;
5. витрати власника чи уповноваженого органа по виплаті заробітної плати

службовцю, що замінив потерпілого.
Більшість дослідників даного питання, незважаючи на їхні розходження в по/

глядах, підкреслюють, що прямі витрати мають тенденцію бути недооціненими.
Остаточний висновок може бути сформульований коротко. Хоча попереднє об/

говорення було навмисно структуроване з метою обговорення ризиків і його про/
явів, загальні положення можуть зосереджуватися щодо тверджень концепції пря/
мих і непрямих вигод. При розгляді спекулятивних ризиків, позитивні результати
часто генерують прямі вигоди (наприклад, що збільшується збут) і непрямі вигоди
(репутація, задоволення від роботи і т. д.).

Інформація, одержувана керівником, необхідна для визначення параметрів уп/
равлінського рішення, прийнятого керівником. У цілому, ця інформація може бути
поділена керівником, як мінімум, на дві основні категорії. Приміром, у судовій
справі, при наявності “чистих ризиків” будуть вивчатися такі параметри:

1. частота прийняття несприятливих рішень;
2. серйозність утрат при вступі в силу таких рішень.
У судовій справі, при наявності спекулятивних ризиків, будуть вивчатися такі

фактори:
1. частота позитивних і негативних результатів;
2. серйозність чи величина цих результатів.
Ці дані можуть бути безпосередньо корисні при визначенні кращих методів

для вивчення обстановки й обґрунтування рішення, що відповідає вислову “ризико/
ваний учинок”.

Вимір і обґрунтування рішення концептуально може бути представлено табли/
цею 1. Ця таблиця забезпечує концептуальну структуру при вимірі ризику. У
квадраті I представлені ризики, що є низькочастотними (цей ризик нечасто при/
зводить до збитку, і коли збитки настають, це відносно недорого). Квадрат II відоб/
ражає тип ризику, відзначеного нечастим проявом, але кожен прояв вимагає серй/
озних витрат. Квадрат III представляє ризики, що є високочастотними з низькою
серйозністю наслідків (утрати, відбуваються з великою частотою, але кожен про/
яв відносно недорогий). Квадрат IV представляє ризики, що є високочастотними і
з серйозними наслідками (утрати відбуваються з великою частотою, і кожна з
утрат має високу вартість). З практичної точки зору, ця таблиця виміру не занадто
корисна, тому що ступінь “високо” і “низько” — надзвичайно неточні відносні
терміни. Розмежувальні лінії між “високим” і “низьким” важко визначити. Однак,
у даній статті ця система виміру й оцінки корисна в плані концептуального пред/
ставлення співвідношення факторів, що впливають на визначення, ухвалення рішен/
ня і здійснення діяння з високим ступенем ризику.

Керівник повинен визнати, що рівень точності, з яким ці розміри будуть оцінені,
залежить від рівня інформації, доступної керівнику.

Невизначеність ризику у вчинку керівника може бути наслідком помилки — у
необ’єктивності сприйняття обстановки. Інакше кажучи, невідповідність уявлень
керівника про управлінську ситуацію у реальній обстановці. І частота збитку і
дані серйозності збитку необхідні, щоб оцінити відносну важливість обґрунтування
дії і допустимість можливості втрати. У визначенні серйозності втрати, керівник
повинен уключити всі типи втрат, що можуть відбутися в результаті даного випад/
ку. У той час як менш важливі типи втрат є очевидними для керівника, більш
важливі типи, набагато більш важкі для ідентифікації. Наприклад, вимір прямих і
непрямих утрат прибутку.
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Таблиця 1
Вимір ризику

Потенційно переважну частку складають майнові втрати, що оцінюються перед
особою будь/якого збитку, але потенційні непрямі втрати прибутку (типу перерви
давнини справи), що випливають з тієї ж самої дії, часто ігноруються, поки збиток
не стає реальним. Нарешті, в оцінці серйозності ризику при ухваленні управлінсь/
кого рішення важливо визнати необхідність синхронізації будь/яких утрат. На/
приклад, збиток 20000 грн. у рік протягом 20 років не настільки несприятливий,
як негайний збиток 400000 грн.:

1. можливості залучення можливих коштів у майбутньому, що компенсують
майбутні втрати, що настають у результаті прояву ризику при реалізації управлі/
нського рішення;

2. здатність організації нести витрати визначеного порядку протягом довгого
періоду.

Одним з методів для оцінки частоти збитку полягає в тому, щоб розглянути
ймовірність, що дане дослідження окремої небезпеки призведе до збитку протягом
року. Керівник припускає, що наслідки ризику не можуть виявлятися протягом
року, ймовірність збитку — така ж, як щорічна частота збитку. Коли збиток відбу/
вається, у середньому, кожні 10 років, імовірність збитку протягом року — 1/10.
R. Prouty, керівник однієї з американських фірм, запропонував цікаву класифіка/
цію більш ніж 30 років тому. Замість використання числових оцінок, керівник міг
би класифікувати ці ймовірності як:

1. “ майже нуль” (ризик практично не виявиться);
2. “незначний” (можливо, ризик не виявиться в дійсному часі і навряд відбу/

деться в майбутньому);
3. “помірний” (прояв ризику можливий час від часу і може очікуватися);
4. “визначений” (прояв ризику трапляється регулярно і можна чекати, що

буде відбуватися регулярно в майбутньому).
Дана класифікація може бути корисна для керівних осіб, які виконують функції

консультантів при вивченні минулих рішень і практики їхньої реалізації.
Точність оцінок може залежати від того, чи розглядаються взаємозв’язки між

ризиком і цілями, досягнення яких стає вирішальним при здійсненні управлінсь/
кої операції. Ці розуміння повертають нас до одержання кількості інформації, при
якому керівник починає стикатися з ризиком при ухваленні управлінського
рішення. Більшість рішень керівника прийнято на основі того, що керівник розгля/
дає допустимий обсяг пропонованої і доступної інформації. Майже будь/яке
рішення може бути поліпшено додатковою інформацією, що представляє більш
точні оцінки можливих результатів і їхньої ймовірності. У міркування керівника
необхідно інтегрувати всю доступну інформацію і використовувати це, щоб виро/
бити власну шкалу оцінки ризику.
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У виробленій шкалі завжди використовуються дві категорії, що враховують про/
яв ризику — максимально можливий збиток і максимально ймовірний збиток.
Протягом процесу оцінки ми звертаємо увагу на фактори, що заподіюють тільки
один тип збитку.

Максимально можливий збиток — найбільший ступінь прояву ризику, який
може відбутися, найбільш уявлюваний ступінь ушкоджень, збитку (об’єктивна ве/
личина).

Максимально ймовірний збиток — найбільший ступінь прояву ризику, що при/
пускає керівник (суб’єктивна величина). Іншими словами, збиток навряд чи пере/
вищить імовірний максимальний збиток, у той час як відшкодування збитків не
може перевищувати максимально можливий збиток.

З двох оцінок, максимально ймовірний збиток звичайно найбільш важкий у
прогнозуванні і найбільш корисний. Максимально ймовірний збиток залежить від
різновиду ризику, який призвів до негативних наслідків. Навпаки, максимально
можливий збиток — повна вартість усього майна, незалежно від того, який ступінь
ризику допускається.

Таким чином, можна сказати, що вимір ризику, який здійснює керівник, при ух/
валенні управлінського рішення, є невід’ємним видом діяльності в організації уп/
равлінської діяльності, як самого керівника, так і апарату керування. Вивчення
теорії і практики такої складової управлінської діяльності є дуже корисним, оскіль/
ки тільки вивчення, аналіз можуть допомогти у виявленні визначених законо/
мірностей у різних керуючих системах і обґрунтувати взаємозв’язок між діяльні/
стю при вимірі ризику і прийнятті управлінського рішення. Такий аналіз сприяє
більш детальному визначенню вимог, які пред’являються до конкретного управлін/
ського рішення і до можливого правового регулювання управлінської діяльності в
деталях.
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Проблема соотношения вероятных потерь руководителем является
неотъемлемой частью деятельности, называемой процессом управления.
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ВЗАЄМИНИ ТРАСТОВОЇ КОМПАНІЇ З КЛІЄНТОМ
ПРИ УКЛАДЕННІ ТРАСТОВОГО ДОГОВОРУ

У статті звернено увагу на стосунки трастової компанії з її
клієнтом щодо розробки та підписання між ними трастового договору.
Дається орієнтовна схема можливої структури трастової угоди та за/
гальна характеристика її складових частин.

Ключові слова: трастова компанія, трастовий договір, засновник
трасту, довірча власність (управління), клієнт компанії.

Розвиток ринкових відносин і загострення конкурентної боротьби на фондово/
му і фінансовому ринках країни змусило багатьох вітчизняних бізнесменів звер/
нутися до західного досвіду в пошуках нових напрямків роботи й одержання
прибутку. У зв’язку з цим великі підприємці і фірми, що мають широкі ділові
контакти в Україні і за рубежем, нерідко стали звертатися до послуг трастових
компаній.

Проблема, однак, полягає в тому, що мало хто з них дійсно має правильне уяв/
лення про те, чим взагалі повинні займатися трастові компанії і за якими принци/
пами вони будують свою роботу з клієнтом.

Справа в тім, що, як і будь/які інші солідні компанії, які вже працюють на ринку
не один рік і позитивно зарекомендували себе в ділових колах, трастові ком&
панії першорядну увагу приділяють такій процедурі як знайомство з
клієнтом. Для них важливо побудувати майбутні взаємини з клієнтом на основі
повної довіри між сторонами, при відсутності ж довіри за трастовою компанією
завжди залишається право відмовитися підписати трастовий договір, якщо, допусті/
мо, виникнуть обґрунтовані підозри щодо законності перебування у клієнта активів,
які передаються компанії в довірчу власність (управління).

Характер роботи трастової компанії вимагає вичерпних відомостей як про осо/
бистість самого клієнта, так і про його джерело доходів. Тут, як кажуть, дрібниць
немає, адже компанії слід бути абсолютно упевненою в тім, що активи, які переда/
ються їй клієнтом у довірчу власність (чи управління), були отримані законними
способами і від цього не постраждає її ділова репутація.

Процес ознайомлення з клієнтом аж ніяк не носить виключно однобічний ха/
рактер і передбачає, з іншого боку, інформування клієнта про стиль роботи самої
трастової компанії, її інвестиційну політику і, зрештою, і про правила дотримання
конфіденційності отриманої інформації. Тому в ході ознайомлення сто́рони не
тільки одержують інформацію один про одного, але і проводять фактично попе/
редні консультації між собою щодо основних параметрів можливої трастової уго/
ди, яку вони можуть укласти в майбутньому.

Тим часом, мабуть, варто звернути увагу і на існуючу специфіку взаємин
клієнта з трастовою компанією у нас і за рубежем. Так, наприклад, в Україні
банки і трастові компанії в трастовій угоді нерідко гарантують своєму клієнту
одержання доходу від здійснюваних ними довірчих операцій, у той час як, припуст/
імо, у Західній Європі жодна поважаюча себе трастова компанія і банк не візьмуть
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на себе за трастовим договором зобов’язання гарантувати клієнту обумовлений
доход. Замість цього, маючи за плечима багаторічний досвід роботи на ринку, вони
пропонують своїм клієнтам різні схеми управління інвестиційними портфелями,
що з урахуванням постійного проведення ними аналізу ринку є, з їхнього погляду,
найбільш оптимальними на даний момент і дозволяють враховувати при
здійсненні довірчих операцій баланс потенційних можливостей і ризиків, який
склався на ринку.

На вибір клієнту звичайно пропонують схеми агресивного чи консервативного
управління переданих у трастову компанію активів. Основним завданням актив/
ного (агресивного) управління є прогнозування розміру можливих доходів від
інвестованих коштів. Ця стратегія пов’язана зі значною часткою ризику, але й
очікувані результати великі. Вартість капіталу тут може як зрости, так і впасти,
тому іноді для клієнта більш прийнятною є консервативна (пасивна) стратегія
управління його активами. Щодо, скажімо, фондового ринку, то ця стратегія ґгрун/
тується на тім, що ринок сам визначить рівень ефективності цінних паперів. Її суть
полягає в створенні добре диверсифікованих портфелів із заздалегідь визначе/
ним рівнем ризику і тривалим утриманням портфеля у незмінному стані. Таким
чином, увесь механізм консервативного управління зорієнтований на одержання,
насамперед, стійкого поточного доходу при невеликій частці ризику. Звичайно, ці
доходи значно менші, ніж у агресивних інвесторів, але їх можна досить точно пе/
редбачити, і вони носять регулярний характер [1, 28].

Узагалі, при виробленні своєї майбутньої інвестиційної політики стосовно
переданих у довірчу власність (управління) активів клієнта трастовою ком&
панією завжди враховуються інтереси конкретного інвестора. Одному по/
трібний невеликий, але гарантований доход. Іншому — максимально швидке зрос/
тання вкладеного капіталу. Третього влаштує збереження активів від інфляції при
забезпеченні миттєвої ліквідності портфеля без усяких ударів за показниками бух/
галтерського балансу. Четвертому важливо забезпечити довгостроковий приріст
інвестиційного капіталу. Усе це і багато чого іншого повною мірою може врахувати
тільки досвідчена трастова компанія, що має сильну аналітичну службу [2, 50].

При розробці майбутньої трастової угоди сторони домовляються не тільки про
майбутню стратегію інвестиційної політики трастової компанії, але звичайно зупи/
няються і на умовах, за якими трастова компанія може, приміром, удатися до ф’ючер/
сних чи, скажімо, опціонних операцій, а також установлюють межу можливого вико/
ристання коштів клієнта як для господарських, так і для спекулятивних цілей [3, 32].

Процес узгодження між сторонами основних пунктів майбутньої угоди має
надзвичайну важливість, оскільки від того, як ретельно в трастовому договорі бу/
дуть обговорені умови використання з боку трастової компанії переданих
клієнтом активів, багато в чому буде залежати злагодженість роботи компанії на
ринку і відсутність кризових ситуацій у взаєминах між сторонами.

Для успішного проведення довірчих операцій з переданими активами клієнта
сторонам необхідно вирішити, принаймні, три проблеми. По/перше, необхідно за/
безпечити адекватне юридичне оформлення трастового договору з клієнтом, на
базі якого будуть діяти фахівці трастової компанії. Воно передбачає чітке й одно/
значне визначення істотних умов, форми й підстав припинення договору, суб’єктів
і об’єктів виникаючих правовідносин.

По/друге, варто докладно вивчити можливі альтернативи використання залуче/
них за допомогою довірчих (трастових) операцій фінансових ресурсів для повного
виконання умов укладеної угоди. Іншими словами, будь/якій трастовій компанії
доведеться оцінювати прибутковість і ризик інвестиційних рішень, напрямків
вкладень залучених коштів клієнта.

І, по/третє, потрібно правильно визначити методику бухгалтерського обліку тра/
стових операцій для мінімізації оподатковування.
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Цілком зрозуміло, що якісне розв’язання описаних завдань забезпечить
відповідний рівень здійснення довірчих операцій і послужить гарантією їхньої
ефективності.

Як бачимо, трастовий договір є найважливішим документом, що визначає
подальшу взаємодію клієнта з трастовою компанією. До основних моментів
договору, крім інвестиційної декларації, відносять також і систему винагороди. На
практиці інвестиційна декларація, як правило, являє собою окремо розроблений
додаток до договору, що розглядається сторонами як його невід’ємна і складова
частина. У ній сторони докладно розписують порядок здійснення інвестицій, на/
прямки інвестиційної діяльності трастової компанії з переданими їй клієнтом ак/
тивами і з указівкою пропорцій активів, що підлягають вкладенню за різними на/
прямками і т. д.

Що ж до системи винагороди, то на практиці виділяють в основному два її
типи:

1. Система винагороди, при якій трастова компанія одержує визначену сторона/
ми величину винагороди відразу ж після переведення активів в управління. Крім
цього, компанія також одержує відсоток від отриманого шляхом довірчого управ/
ління активами трасту доходу. Але дана система недостатньо стимулює трастову
компанію, тому що незалежно від того, буде отриманий доход від управління акти/
вами чи ні, компанія одержує фіксовану плату на початку дії договору. При даній
системі засновник трасту знаходиться в більшій залежності від управителя, ніж
при інших системах обчислення винагороди.

2. Відсоток винагороди від доходу чи прибутку. У договорі засновник трасту
домовляється з довірчим власником (управителем) про ставку відсотка винагоро/
ди від доходу чи прибутку, якщо вони утворяться після закінчення періоду інвесту/
вання. Позитивним у цій системі є те, що трастова компанія має стимул одержати
більше доходу від довірчих операцій і тим самим заробити собі більше за рахунок
лінійної залежності винагороди від доходу. Негативним моментом може бути те,
що засновник трасту протягом усього періоду не знає про остаточний доход, що
буде отриманий після закінчення терміну дії договору. Тому він має підвищений
ризик неотримання доходу взагалі [4, 53].

При складанні трастової угоди можна дотримуватися, наприклад, на&
ступної схеми:

• У преамбулі вказати засновника трасту, довірчого власника, бенефіціарія.
• У першому розділі визначити, яке майно засновника трасту передається в

довірчу власність (управління), його вартість на день укладення договору, термін
довірчого управління майном.

• В другому — встановити порядок і умови передачі засновником трасту свого
майна довірчому власнику (управителю).

• У третьому — визначити правові статуси довірчого власника (управителя),
засновника, бенефіціарія.

• У четвертому розділі сторони домовляються про взаєморозрахунки між довір/
чим власником і засновником трасту. Якщо довірчі операції з майном засновника
спрямовані на збільшення об’єкта управління, тоді в договорі може бути зазначе/
на виплата бенефіціарію відсотка відносно початкової вартості майна власника за
винятком операційних витрат, що виникають при управлінні майном.

Далі в договорі вказуються умови його можливого розірвання, форс/мажорні
обставини, порядок розв’язання можливих розбіжностей тощо. Окремим додатком
до договору може бути інвестиційна декларація з указівкою напрямків інвестицій/
ної діяльності довірчого власника (управителя) з активами засновника.

Під час підписання трастового договору клієнт повинен чітко усвідомлювати,
що трастова компанія зовсім не виступає гарантом власності і доходів, за винят/
ком лише тих випадків, коли збитки виникли через її недбалість. Так, приміром,
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якщо трастова компанія забула одержати призначені відсотки за облігаціями, то
вона повинна відповідати за це. Однак, якщо ця ж компанія вклала розумну частку
трасту в цінні папери, що вважалися на той момент прийнятною інвестицією, а
через кілька років ці цінні папери раптово знецінилися, то довірена особа не буде
відповідати за це. Але якщо компанія мала свободу дій і знала нарівні з іншими, що
дана інвестиція невдала, і проте не намагалася від неї позбутися, її притягнуть до
відповідальності.

Законодавство США з цього приводу покладає на довірчих власників два ос/
новних види обов’язків: залишатися лояльними інтересам бенефіціарія (ним може
бути і засновник трасту) і виявляти належну дбайливість. Перший обов’язок по/
лягає в неодержанні особистих вигод від ведення справ бенефіціарія. Другий —
провести “розумний збір інформації перед прийняттям рішень”.

За правилом ділових суджень (The Business Judgment Rule), суд не має права
заднім числом обговорювати рішення управителя (і покладати на нього провину),
якщо той не мав особистого інтересу, був сумлінний, виявив належну дбай/
ливість і (у деяких штатах) якщо при цьому не заподіяно збитку для активів
засновника трасту. Щоб зрозуміти, як діяла би “обережна і розумна людина в
схожій ситуації” (prudent man rule), усе частіше судді намагаються оцінити рівень
інформованості довірчого власника про проблему, яку той намагався вирішувати [5,
63/64].

Трастовий договір друкується на папері і для пересічного клієнта трастової ком/
панії являє собою досить об’ємний і малозрозумілий документ. Разом з додатко/
вими документами і додатками він може налічувати до 100 сторінок. Ось чому
часом клієнту бажано залучати до процесу узгодження основних умов майбут/
ньої трастової угоди свого представника, який розуміється на цьому. Це може бути,
приміром, його адвокат чи, скажімо, фінансовий консультант. Тут важливо знати,
що комерційні і правові відносини, які передбачені трастовим договором, надзви/
чайно важливі для всіх сторін угоди і мають далекі наслідки.

Варто пам’ятати, що трастова угода укладається не заради того, щоб зв’язати
договором трастову компанію по рукам і ногам. А навпаки, компанії дають великі
гроші й очікують від неї великих здійснень в інтересах інвесторів. Тому трасто/
вий договір повинен бути укладений максимально гнучко, з наданням трастовій
компанії можливості самостійного ведення бізнесу з переданими їй активами в
рамках зазначених договором напрямків. Важливим моментом механізму довір/
чого управління є звітність довірчого управителя. Для засновника трасту повинна
бути доступна інформація про діяльність довірчого управителя, що виявляється в
можливості одержання наступних документів:

• довідки про стан інвестиційного портфеля на певну дату. У ній повинні бути
відбиті структура портфеля, балансова й оцінна вартість портфеля;

• звіту про рух коштів і цінних паперів за рахунком клієнта;
• підсумкового звіту, що включає в себе доходи / збитки, суму витрат і вина/

городи [4, 54].
Насамкінець, хотілося б вказати і на важливість вибору з боку клієнта надійної

трастової компанії, що має багаторічний досвід роботи і здатна правильно аналізу/
вати ситуацію, яка склалася на ринку, і відповідно до неї розробити вірну
інвестиційну стратегію роботи компанії. А це, насамперед, дозволить мінімізувати
втрати клієнта чи заробити для нього непоганий прибуток.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ТРАСТОВОЙ КОМПАНИИ С КЛИЕНТОМ
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРАСТОВОГО ДОГОВОРА

РЕЗЮМЕ

Основой взаимоотношений трастовой компании с клиентом явля/
ется сочетание доверия между сторонами и четкой формализации про/
цедур оформления трастовых отношений. В своей деятельности трас/
товые компании первостепенное внимание уделяют знакомству со
своим клиентом, изучению его имущественного положения и репута/
ции. Процесс ознакомления сторон не носит только односторонний
характер и предполагает, с другой стороны, информирование клиента о
принципах и методах работы самой компании. При разработке основ/
ных положений будущего трастового договора простому клиенту же/
лательно воспользоваться услугами имеющего соответствующий опыт
в таких делах юриста или, допустим, финансового консультанта.

Ключевые слова: трастовая компания, трастовый договор, учреди/
тель траста, доверительная собственность (управление), клиент компа/
нии.
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НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ
ЩОДО КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

Аналізуючи діюче законодавство України, автор виділяє певні кри/
терії, відповідно до яких інформацію визнають комерційною таємни/
цею, а також звертає увагу на ті неправомірні способи її збирання,
розголошення та використання, що розглядаються антимонопольними
органами України як недобросовісна конкуренція.

Ключові слова: комерційна інформація, недобросовісна конкурен/
ція, антимонопольні органи, підприємство, підприємницька діяльність.

В умовах становлення ринкової економіки кожне підприємство змушене по/
стійно вести конкурентну боротьбу за своє існування, за прибуткове ведення справ,
за своє добре ім’я. Питання інформаційно/комерційної безпеки займають особливе
місце й у зв’язку зі зростаючою роллю інформації в житті суспільства, потребу/
ють особливої уваги.

Виробництво та обіг інформації стали центральною ланкою розвитку економі/
ки. На відміну від недавнього минулого, коли конкурентноздатність продукту бага/
то в чому визначалася наявністю шляхів сполучення і перевезень сировини, сьо/
годні вона значною мірою залежить від уміння захистити свою ділову, комерційну
та технічну інформацію [1, 3].

Уміння розпоряджатися таким найціннішим товаром, як інформація, визначає
успіх підприємства в його виробничій та підприємницькій діяльності. Але вигідно
використовувати можна лише ту інформацію, яка потрібна, але невідома ринку. Тому
в умовах посилення конкуренції успіх підприємництва, гарантія одержання прибут/
ку все більшою мірою залежать від збереження в таємниці секретів підприємства,
які спираються на певний інтелектуальний потенціал і конкретну технологію.

Власна інформація являє собою значну цінність, тому що нерідко її одержання
(створення) — дуже трудомісткий та дорогий творчий процес. Очевидно, що
цінність інформації (реальна або потенційна) визначається в першу чергу прине/
сеними фірмі прибутками.

Усе це підготувало ґрунт для виникнення інституту комерційної таємниці,
який спочатку з’явився стихійно, а потім його правове закріплення знайшло відо/
браження і в законодавстві України [2, 3].

На сьогоднішній день законодавство України не дає дефініції комерційної таєм/
ниці і таємниці фірми, але під цими поняттями, що постійно зустрічаються в су/
довій практиці, слід розуміти кожний факт, пов’язаний із діяльністю підприємства,
який не є очевидним, а відомий лише обмеженому колу осіб, і який відповідно до
бажання власника підприємства повинен утримуватися в таємниці через право/
мірний економічний інтерес. Поняття таємниці фірми націлене на знання і факти
в технічній сфері, у той час як поняття комерційної таємниці, насамперед, зосеред/
жене в торгово/економічній сфері.

Термін комерційної таємниці різним чином визначено в різних правових нормах
та для різних галузей права. У відповідності з частиною 1, ст. 30 Закону України
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“Про підприємства в Україні” комерційною таємницею є тільки ті відомості, які
пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та
іншою діяльністю підприємства, що не є державною таємницею, розголошення (пе/
редача, витік) яких може завдати шкоди інтересам цього підприємства [3, ст. 272]. У
Постанові Кабінету Міністрів України від 09.08.1993 № 641 “Про перелік відомос/
тей, що не становлять комерційної таємниці”, визначено цілу низку відомостей, які у
відповідності з пануючою в країнах з традиційною конкурентною економікою,
цілком можуть, але не повинні, бути комерційною таємницею [4, ст. 269].

Узагальнення та аналіз вимог нормативно/правових актів, регулюючих інститут
комерційної таємниці, дає можливість виділити декілька важливих критеріїв щодо
інформації, яка відповідно до законодавства України становить комерційну таємни/
цю, а саме:

1. Абсолютна таємність не потрібна. Інформацію варто вважати таємною, поки
вона не стає загальновідомою або легко доступною особам, які належать до тих
кіл, що звичайно пов’язані з подібною інформацією.

2. Щоб бути охороняємою, таємна інформація повинна мати визначену комер/
ційну цінність через свою таємність.

3. При визначенні того, чи були вжиті належні заходи для збереження інфор/
мації в таємниці, варто враховувати ті зусилля і кошти, що були витрачені законним
власником для напрацювання таємної інформації, встановити цінність цієї інформації
для нього і його конкурентів, сферу дії тих заходів, що були вжиті законним власни/
ком для зберігання цієї інформації в таємниці, а також простоту і складність одер/
жання цієї інформації законим способом іншими особами. Крім того, таємна інфор/
мація повинна бути такою, щоб її можна було ідентифіціювати, наприклад, у докумен/
тах або шляхом збереження в базі даних. Хоча договірні зобов’язання не є необхі/
дними, законний власник повинен продемонструвати свій намір стосовно того, що до
даної інформації необхідно ставитися як до таємної [5, 55].

4. З іншого боку, для охорони, згідно з законодавством України, недостатньо,
якщо особа, яка володіє інформацією, позначить як комерційну таємницю будь/які,
навіть неважливі відомості; закон поширюється тільки на відомості, які мають
бути захищеними, тобто які можуть бути використані в підприємницькій діяль/
ності та мають значення для конкурентоспроможності підприємства, тобто втрата
яких або навіть розголошення конкуренту підприємства завдасть підприємству
значної шкоди.

5. Інформація не повинна бути “новою” за смислом патентного законодавства чи
законодавства, що регулює використання промислових зразків. Навіть загальнові/
домі чи оприлюднені відомості, особливо технічні, можуть являти комерційну таєм/
ницю, якщо має велике значення обізнаність з технологією чи обладнанням, які ви/
користовуються відповідним підприємством при виробництві свого високоякісного
товару. В таких випадках, однак, доцільно вказати співробітникам на те, що застосу/
вання цієї — як такої, відомої — технології є комерційною таємницею. Відомі при/
клади можна побачити у парфумерії, де звичайно ж, важливо знати, за допомогою
яких основних субстанцій та в якій пропорції і в який спосіб створюється особливо
приємний аромат парфумів. Подібне стосується і кондитерських виробів, де якість
виробу часто залежить від того, які інгредієнти та в якій кількості використовують/
ся, і які технології обробки та протягом якого часу застосовуються.

6. Відомості, які відповідають цим аспектам, можуть бути не тільки технічними
відомостями, як, наприклад, відомостями про технології виробництва, конструк/
торська інформація та інші досягнення, що сприяють технічному розвитку, але так
само і відомостями про політику збуту та продаж, про планування виробництва,
переговори про укладання договору, кадрову політику тощо. Інформованість про
заплановане злиття з іншим підприємством або про істотні зміни персоналу (на/
приклад, звільнення чи прийняття на роботу певних спеціалістів) може бути важ/
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ливим для конкурента та мати негативні наслідки для підприємства, якщо ці відо/
мості стануть відомими завчасно.

За умов ринкової економіки принципово дозволяється збирати комерційні тає/
мниці інших підприємств та використовувати їх у діяльності власного підприєм/
ства. Вирішальним є тільки питання, в який спосіб це відбувається. Це питання
вирішується перш за все Законом України “Про захист від недобросовісної конку/
ренції”. Так, ст. ст. 16/18 зазначеного Закону визначають певні методи (способи),
які вважаються недобросовісними:

– ст. 16, неправомірне збирання комерційної таємниці;
– ст. 17, неправомірне розголошення комерційної таємниці співробітником;
– ст. 18, схилення співробітника до неправомірного розголошення комерційної

таємниці [6, ст. 164].
Для більш детального з’ясування методів/способів неправомірного збирання,

розголошення та використання комерційної інформації зупинимось на кожному із
них окремо.

1. Ст. 16 Закону забороняє неправомірне збирання відомостей, що, відповідно до
законодавства України, становлять комерційну таємницю, якщо це завдало чи мог/
ло завдати шкоди відповідному підприємству. Слово “неправомірне” створює ве/
ликий простір для тлумачення, що має вирішальне значення для Антимонопольно/
го комітету; теоретично, у відповідності з цим положенням будь/яке збирання
відомостей може вважатися неправомірним, якщо воно здійснюється без згоди
власника комерційної таємниці (як це і було визначено в старій редакції законо/
проекту). У відповідності до німецького законодавства збирання відомостей є не/
правомірним тільки в тому випадку, якщо воно здійснюється без отримання на це
повноважень “із застосуванням технічних засобів” (копіювальна техніка, фотоапа/
рати, телекамери, пристрої для прослуховування тощо), “через виготовлення точно/
го відображення таємниці” (копії, креслення, передрук, запис на магнітну плівку)
або “через виїмку предмета, в якому втілено таємницю”. Це дещо складне форму/
лювання не може бути використаним у новому законі, але воно показує, що непра/
вомірне збирання охоплює два процеси: по/перше, метод, який є правомірним
тільки за згоди уповноваженої особи, та факт застосування цього методу без отри/
мання на це повноважень чи згоди.

Якщо, таким чином, законний власник таємної інформації вжив належні
заходи для зберігання інформації в таємниці, її несанкціоноване “придбан&
ня” іншими особами варто розглядати як акт недобросовісної конкуренції.
Проте, придбання робітниками конфіденційної інформації, що стосується комерцій/
ної або промислової діяльності їхнього роботодавця, може бути необхідним для
виконання ними своїх обов’язків. Подібне придбання не підпадає під дії ст. 16 у
тому випадку, якщо воно санкціоноване роботодавцем.

2. Ст. ст. 17 та 18 регулюють розкриття таємних відомостей співробітником,
якому ці відомості були довірені або якому вони стали відомі у зв’язку з виконан/
ням своїх службових обов’язків, а саме розкриття співробітником (ст. 17) або
схилення співробітника до розголошення (ст. 18).

Як тільки цінна таємна інформація розкривається громадськості без згоди за/
конного власника, останній ризикує втратити економічну вигоду від інформації як
у плані її ліцензійної, так і її конкурентної вартості. Розкриття інформації гро/
мадськості може відбутися в результаті опублікування, наприклад, у засобах масо/
вої інформації або на виставках. Воно може також полягати в повідомленні інфор/
мації іншій особі, яка, зберігаючи її в таємниці, сама скористується нею без згоди
законного власника. Подібне повідомлення інформації необов’язково повинно
здійснюватися в обмін на одержання фінансової або іншої винагороди.

Як правило, колишні робітники мають право використовувати або застосовува/
ти з метою одержання заробітку на життя будь/яку кваліфікацію, досвід або знання,
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що вони могли одержати на попередньому місці роботи. За загальним визнанням,
важко провести межу між законним використанням кваліфікації, знань і досвіду,
придбаних за час роботи, і недобросовісним розкриттям або використанням таєм/
ної інформації колишнього роботодавця, хоча в контрактах про наймання можуть
передбачатися спеціальні умови. Проте, у тих випадках, коли поведінка робітника
пов’язана з порушенням контракту, порушенням зобов’язань про конфіденційність,
крадіжкою, присвоєнням або розтратою майна, промисловим шпигунством або
вступом у змову з конкурентом, розкриття або використання ним інформації є
безумовно незаконним.

Розкриття або використання таємної інформації особою, що придбала
цю інформацію в результаті законної комерційної справи із законним влас&
ником, не може розглядатися як акт недобросовісної конкуренції, якщо роз&
криття або використання здійснюється без порушення контракту (наприк&
лад, якщо в контракті нічого не зазначено з цього приводу). Як правило, якщо
розкриття або використання було здійснено добросовісним способом, законний
власник ужив, очевидно, недостатні заходи для зберігання інформації в таємниці, і
не може в даному випадку пред’являти претензію щодо акту недобросовісної кон/
куренції.

Несанкціоноване розкриття може полягати в опублікуванні інформації або в її
передачі іншим особам, наприклад, для дослідницьких цілей. Подібне розкриття вар/
то вважати актом недобросовісної конкуренції незалежно від того, чи одержує особа,
що розкрила дану інформацію, які/небудь фінансові винагороди за це розкриття.

Розголошення комерційної таємниці не вважається недобросовісною кон&
куренцією в тих випадках, коли вже було вжито заходи для охорони цих
даних від недобросовісного комерційного використання. Наприклад, якщо дані,
подані для одержання дозволу на збут, є об’єктом заявки на видачу патенту і ця
заявка публікується в ході процедури оформлення патенту, ніякого збитку в ре/
зультаті розкриття цих же даних офіційним органом, компетентним давати дозвіл
на збут, не завдається, якщо цим даним надається як об’єкту заявки тимчасова
правова охорона до видачі патенту.

Розкриття, придбання або використання таємної інформації може, зрозуміло, яв/
ляти інтерес для осіб, що не мають доступу до неї. Зокрема, у конкурентів може
з’явитися бажання схилити робітника або колишнього робітника законного влас/
ника до розкриття інформації, наприклад, шляхом порушення його договірних зобо/
в’язань перед законним власником. Подібне схилення нерідко супроводжується
актом недозволеного переманювання даного робітника, що може також важатися
актом недобросовісної конкуренції.

3. Врешті/решт, ст. 19 Закону забороняє використання комерційних таємниць,
які були неправомірно зібрані визначеним в ст. ст. 16/18 шляхом.

Як правило, таємна інформація “використовується” шляхом її застосування, на/
приклад, у виробничому процесі підприємства тієї особи, що придбала цю інформа/
цію. Її можна також використовувати іншими шляхами з метою надання підтрим/
ки виробничої або комерційної діяльності підприємства.

Вищезгадані статті Закону нічого не говорять про те, з якою метою відбуваєть/
ся збирання або використання комерційної таємниці. Як правило, це відбувається
в інтересах конкуренції, для покращання конкурентної ситуації підприємства, яке
займається збиранням цих відомостей, або третьої особи. Але можна собі уявити
також і ситуацію, що завдається шкода власнику підприємства, про комерційну тає/
мницю якого йдеться. Текст статей не виключає і таке тлумачення.

Зрештою, треба категорично вказати на те, що конкурентні дії, на які не поши/
рюються ці статті, незважаючи на це можуть переслідуватися у відповідності з
генеральним положенням ст. 1 Закону України “Про захист від недобросовісної
конкуренції”, якщо вони визнаються недобросовісними. Переліки клієнтів, розра/
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хунки ціни, прибутку чи збитку, договори та більшість інших визначених у вище/
згаданій Постанові Кабінету Міністрів відомостей в окремих випадках, цілком
можливо, можуть бути відомостями, розголошення яких завдасть шкоди підприєм/
ству. Якщо ці відомості збираються у спосіб, визначений в ст.ст. 16/18, та розпов/
сюджуються з метою завдання шкоди підприємству, то Антимонопольні органи
можуть переслідувати ці дії і у відповідності з генеральним положенням.
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НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО
КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ

РЕЗЮМЕ

Такая категория как коммерческая тайна определена в разных нор/
мативно/правовых актах и для разных отраслей права. В Законе Укра/
ины “О предприятиях в Украине”, в частности, указывается, что под
коммерческой тайной следует понимать только те сведения, которые
связаны с производством, технологической информацией, управлением,
финансами и другой деятельностью предприятия (и не являются госу/
дарственной тайной), разглашение (передача, утечка) которых может
причинить вред интересам этого предприятия. При использовании
информации, которая относится к коммерческой тайне, важно обра/
щать внимание на то, законными ли способами она была получена, в
противном случае антимонопольные органы могут рассматривать ее
использование как акт недобросовестной конкуренции.

Ключевые слова: коммерческая тайна, недобросовестная конку/
ренция, антимонопольные органы, предприятие, предпринимательская
деятельность.
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О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ
КАК СУБЪЕКТАХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Проанализированы некоторые проблемные аспекты вопроса о воз/
можности закрепления института уголовной ответственности юриди/
ческих лиц в законодательстве Украины. Проведен сравнительный
анализ с подобными правовыми нормами в законодательствах зару/
бежных государств. Предлагаются возможные пути разрешения ука/
занного вопроса.

Ключевые слова: юридическое лицо, институт уголовной ответ/
ственности юридических лиц, теория фикции, финансовая ответствен/
ность юридического лица.

1 сентября 2001 года вступил в законную силу новый Уголовный кодекс Украи/
ны. В новом уголовном законодательстве институт уголовной ответственности
юридических лиц отсутствует. Это вытекает из содержания части 1 статьи 18 ново/
го УК — закрепление в уголовном законе признаков субъекта преступления явля/
ется гарантией недопустимости привлечения к уголовной ответственности юриди/
ческих лиц. Подобного института не было и в проекте УК Украины, принятом во
втором чтении. Его не было также и в альтернативном проекте УК Украины.

Подобная ситуация наводит на мысль, что вопрос введения в уголовное законо/
дательство Украины института уголовной ответственности юридических лиц в
настоящее время значительного внимания отечественных исследователей не при/
влекает. Укрепление позиций нашего государства на международной арене, курс
на интеграцию в Европейский союз, разгосударствление и приватизация собствен/
ности, желание тесного экономического сотрудничества с зарубежными коммер/
ческими структурами требуют внимания теоретическому моделированию принци/
пиальной возможности уголовной ответственности юридических лиц в уголовном
праве Украины. В свете этого, думается, следует учесть и необходимость гармони/
зации отечественного законодательства с международным и зарубежным, что име/
ет немалое значение при проведении различных финансовых операций и в разви/
тии экономических отношений с другими государствами.

Процесс введения юридических лиц в сферу воздействия уголовного права активи/
зировался с 1970 г. по 1980 г. и в особенности в 90/ые годы, в связи с принятием
рядом государств новых уголовных кодексов. Например, в 1976 г. уголовная ответ/
ственность юридических лиц была в целом установлена в Нидерландах (с 1950 г.
она наступала лишь за проступки, совершенные в деловой сфере), в 1982 г. — в
Португалии, в 1992 г. — во Франции, в 1995 году — в Финляндии. В 1997 г. такая
ответственность была введена в Китае. В некоторых государствах (в частности в
Германии и Швеции) установлена так называемая квазиуголовная ответственность
(по сути, административно/правовая) ответственность юридических лиц [1, с. 69].

Уголовная ответственность юридических лиц была известна еще феодальному
праву. В Царской России уголовное законодательство частично считало возмож/
ной такую ответственность.
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До второй мировой войны нормы об уголовной ответственности юридических
лиц содержались по преимуществу в англо/американском уголовном праве, после
нее они появились и в законодательстве континентальных буржуазных стран.
Это было связано, с одной стороны, с установлением уголовной ответственности
юридических лиц за нарушения финансового законодательства и, с другой стороны,
с ответственностью некоторых изменнических организаций за сотрудничество с
врагами. Так, например, во Франции был издан Ордонанс от 5 мая 1945 года об
уголовном преследовании учреждений прессы, сотрудничавших с врагами в пери/
од второй мировой войны. Согласно этому Ордонансу наряду с физическими лица/
ми — собственниками учреждений прессы — к уголовной ответственности могли
быть привлечены “общим способом любое общество, любая ассоциация или син/
дикат”, владевшие учреждением прессы, которые сотрудничали с врагами, в каче/
стве главного исполнителя или соучастника преступного деяния [1, 72].

Советское уголовное право не признавало юридических лиц субъектами пре/
ступления. В связи с этим, в литературе, например, указывалось: “При любых ус/
ловиях невозможно себе представить, чтобы юридические лица могли быть при/
влечены к уголовной ответственности и осуждены по советскому уголовному
праву к лишению свободы, исправительно/трудовым работам или иной мере уго/
ловного наказания” [2, 210].

Подобный подход определялся не только опорой на классические принципы уго/
ловного права, но и сущностью социалистического типа правовой системы. В соот/
ветствии с тезисом В. И. Ленина о том, что советское государство не признает
ничего частного, запрещалась частная предпринимательская деятельность, валютные
операции, коммерческое посредничество и др. Господствующим было право публич/
ное, вся существующая собственность была национализирована и принадлежала ис/
ключительно государству. Таким образом, фактически каждое юридическое лицо (в
некоторой степени и общественные организации в силу идеологического контроля
партийных органов) являлось представителем государства и при жесткой централи/
зации проводило в жизнь только его директивы и распоряжения. В таком случае
привлечение государством к уголовной ответственности юридического лица —
представителя этого же государства — за преступные действия (если оно выполня/
ло распоряжения вышестоящего органа) было бы абсурдом. При таких условиях
(условиях плановой экономики и жесткой централизации) советскому законодате/
лю закреплять уголовную ответственность юридического лица не имело смысла.

Кроме того, применение санкций к юридическому лицу в любом случае преду/
сматривает и некоторое опосредствованное воздействие на лиц физических, кото/
рые являются структурными элементами юридического лица, и через это воздей/
ствие, в обратном порядке, влияние на неправомерное поведение юридического
лица, как субъекта уголовно/правовых отношений с государством. Подобный под/
ход возможен, если у каждого структурного элемента существует некоторая лич/
ная заинтересованность в полноценной правосубъектности юридического лица,
что не могло иметь места при плановой экономике.

Проходивший в Риме в 1953 г. VI Международный конгресс по уголовному праву
высказался в принципе за допустимость уголовной ответственности юридических лиц и
за возможность применения в отношении них карательных санкций. VII Международ/
ный конгресс по уголовному праву, который состоялся в Афинах в 1957 г., и на котором
обсуждался вопрос о понятии исполнителя преступления и соучастия, также в своей
резолюции отметил, что “юридические лица могут нести ответственность за преступле/
ния только в случаях, предусмотренных отдельными законодательными системами” [3,
210]. Правда, мнения участников конгресса разделились о возможности применения к
юридическим лицам правил соучастия. По мнению одних, они не могут применяться, по
мнению других, этот вопрос должен решаться каждой правовой системой.

В 1973 г. Европейский комитет по проблемам преступности Совета Европы

ÇÌ²ÖÍÅÍÍß ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÊÓ ÒÀ ÁÎÐÎÒÜÁÀ Ç² ÇËÎ×ÈÍÍ²ÑÒÞ UUUUUUUUUU



46

рекомендовал законодателям встать на путь признания юридических лиц субъек/
тами уголовной ответственности за экологические преступления.

В мировой практике введение в законодательство института уголовной ответ/
ственности юридических лиц различными государствами встречало не только под/
держку, но и серьезные аргументированные возражения. Думается, наиболее суще/
ственным из них является следующее: в действиях юридических лиц отсутствует
субъективное условие уголовной ответственности — психическое отношение к
содеянному. Это не вызывает сомнений. В соответствии с этим утверждением,
если преступления совершены отдельными представителями юридического лица,
то именно эти представители, а не юридические лица должны нести уголовную
ответственность. Однако подобное возражение можно опровергнуть тем, что в
некоторых предусмотренных законодательством случаях и гражданско/правовая
ответственность требует наличия у субъекта правоотношения вины. Ведь само по
себе юридическое лицо не способно к психической деятельности, поэтому, создав
искусственный субъект, законодатель в гражданско/правовых отношениях при/
равнивает волеспособность, волеизъявление и вину юридического лица к физичес/
кому [4, 100]. Таким образом, теория “фикции” может найти свое место и в уго/
ловном праве, что, возможно, будет способствовать разрешению проблемного во/
проса уголовной ответственности юридических лиц в законодательстве Украины.

Следующее заслуживающее внимания возражение связано с принципами личной
виновной ответственности, индивидуализации уголовной ответственности и наказа/
ния. Как утверждают противники уголовной ответственности юридических лиц, при/
влекая к ответственности юридическое лицо, мы тем самым привлекаем его к от/
ветственности за действия одного или нескольких конкретных физических лиц —
его руководителей. Даже если последствия наступили в результате исполнения ре/
шения, принятого большинством голосов, почему ответственность за преступное де/
яние следует распространять и на меньшинство членов юридического лица, которые
выразили свое несогласие с принятым большинством решением? [1, 73].

Еще одно серьезное возражение заключается в том, что в отношении юриди/
ческого лица нельзя применять санкции, которые указаны в уголовном законе и
применяются к физическим лицам.

Действительно, кажется абсурдным применение к юридическому лицу таких
санкций, как тюремное заключение или исправительные работы. Вместе с этим, в
отношении юридических лиц могут применяться классические имущественные
санкции — штраф и конфискация. Кроме того, институт уголовной ответственнос/
ти юридических лиц позволяет выработать и научно обосновать применение спе/
цифических санкций — роспуск или ликвидация юридического лица, назначение
попечителя и т. п.

Существует также мнение, что для юридических лиц в сфере государственного
управления должна быть предусмотрена финансовая ответственность, сопровожда/
емая административной дисциплинарной или уголовной ответственностью долж/
ностных лиц, конкретно виновных в совершении соответствующего правонаруше/
ния — проступка или преступления.

Названные возражения целиком применимы и к введению института уголов/
ной ответственности юридических лиц в действующее уголовное законодатель/
ство Украины. Необходимо также отметить, что уголовная ответственность юриди/
ческих лиц в каждом государстве имеет свои, только ей присущие черты, наличие
которых не позволяет выработать некую универсальную модель института уго/
ловной ответственности юридического лица.

Законодатель нашего государства придерживается принципа личной виновной
ответственности и недопустимости привлечения к уголовной ответственности лиц
юридических. Это вытекает из статей раздела IV “Лица, которые подлежат уголов/
ной ответственности”, принятого Верховной Радой УК.
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На наш взгляд, введение в уголовное законодательство института уголовной
ответственности юридических лиц в условиях становления молодой экономики,
социальной напряженности, отсутствия последовательности, логичности в прини/
маемых законах и подзаконных актах, не позволят в полной мере использовать
преимущества такой новеллы.

И все же, введение в уголовный закон Украины ответственности юридических
лиц может иметь положительные стороны. К таковым можно отнести гармониза/
цию отечественного законодательства с зарубежным. Кроме того, на наш взгляд,
введение в отечественное законодательство уголовной ответственности юриди/
ческих лиц позволит бороться с таким негативным явлением, как привлечение к
ответственности фиктивных служебных лиц.

Подобный институт уголовного права должен, очевидно, разрабатываться в Укра/
ине с учетом характерных особенностей исторического наследия правовой системы,
с учетом состояния экономики и совместимости с нормами иных отраслей права.

Таким образом, проблемный вопрос признания юридических лиц субъектами
отдельных уголовнонаказуемых деяний отечественным уголовным законодатель/
ством не разрешается, остается дискуссионным и требует соответствующей науч/
ного изучения.
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ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЯК СУБ’ЄКТІВ ЗЛОЧИНУ

РЕЗЮМЕ

Гармонізація вітчизняного законодавства, прагнення України ввійти
до світової спільноти піднімають проблемне питання про можливість
закріплення інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб.
Особливості національної правової системи вимагають ретельного
дослідження питання про законодавче закріплення кримінальної відпо/
відальності юридичних осіб у вітчизняному законодавстві.

Ключові слова: юридична особа, інститут кримінальної відпові/
дальності юридичних осіб, теорія фікції, фінансова відповідальність
юридичної особи.
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ПРАВОВА ПРИРОДА ОБМЕЖЕНОЇ ОСУДНОСТІ

У статті йдеться про правову природу нового кримінально/правово/
го інституту — обмеженої осудності, про правові наслідки визнання
особи обмежено осудною.

Ключові слова: осудність, обмежена осудність, неосудність, приму/
сові заходи медичного характеру.

Необхідність законодавчого закріплення у кримінальному законі інституту об/
меженої осудності була визнана деякими радянськими, а згодом — українськими
юристами та психіатрами ще у минулому сторіччі. У кримінальному законодавстві
багатьох зарубіжних країн було дано різну правову оцінку стану особи, яка на
момент вчинення злочину була визнана нездатною повною мірою усвідомлювати
свої дії/бездіяльність та/або керувати ними. Йдеться про такі кримінально/пра/
вові інститути деяких країн, як обмежена, зменшена та погранична осудність.
Зменшена (обмежена) осудність у тій чи іншій формі передбачена, зокрема, кримі/
нальним законодавством Данії, Італії, Фінляндії, Німеччини, Швейцарії, Японії тощо.

У кримінальному законі України від 5квітня 2001 р. у розділі 4 (Загальної
частини) вперше передбачені поняття “суб’єкт злочину”, “осудність”, “обмежена
осудність”.

Поняття обмеженої осудності подається законодавцем у ст. 20 КК України.
Саме у ч. 1 даної статті закріплено, що “підлягає кримінальній відповідальності
особа, визнана судом обмежено осудною, тобто така, яка під час вчинення злочину,
через наявний у неї психічний розлад, не була здатна повною мірою усвідомлюва/
ти свої дії/бездіяльність та/або керувати ними” [1,7].

Виходячи з класифікації осудності на повну і неповну (обмежену) осудність та
аналізуючи правову природу обмеженої осудності, зазначимо, що вона представляє
собою знижену психічним розладом здатність винної особи діяти усвідомдено
та/ або керувати своїми діями на момент вчинення злочину. Можна зробити ви/
сновок, що обмежена осудність — це вид осудності, яка відрізняється тим, що
обмежено осудна особа на момент вчинення злочину не була здатна повною мірою
усвідомлювати свої дії/ бездіяльність та/або керувати ними, тому що психічне
захворювання обмежує її інтелектуально/вольові можливості. Таким чином, обме&
жена осудність є видом осудності, а не проміжним ланцюгом між осудністю та
неосудністю.

Під психічними розладами у межах обмеженої осудності розуміються психічні
порушення, які не досягли рівня психозу, але разом з тим обмежують здатність
повною мірою усвідомлено керувати своїми діями на момент вчинення злочину.
Не слід відносити до стійких психічних розладів, що не виключають осудності,
холеричні та меланхолійні типи нервової системи, а до періодичних психічних роз/
ладів — аномалії, які виникають у результаті атмосферних коливань, нехворобли/
вих самотичних явищ (вагітність, менструації) [2,65]. Запропонована Н. Г. Івано/
вим концепція “психічних розладів, що не виключають осудності, у широкому ро/
зумінні слова” дозволяє віднести до обмежено осудних практично всіх, хто збуд/
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жений або заторможений, незалежно від причин такого стану. На нашу думку, не
можуть бути визнані обмежено осудними неповнолітні, що досягли віку кримі/
нальної відповідальності, які внаслідок відставання у психічному розвитку, не по/
в’язаному з психічним розладом, на момент вчинення злочину не були здатні по/
вною мірою усвідомлювати фактичний характер та суспільну небезпеку своїх дій
/бездіяльності або керувати ними. Іншими словами, якщо у неповнолітнього на
момент вчинення злочину виявляються ознаки затримки психічного розвитку, обу/
мовлені соціальною або педагогічною занедбаністю, ця категорія неповнолітніх не
підлягає кримінальній відповідальності та покаранню, тому що вони за рівнем сво/
го розвитку не досягли віку, з якого може наступати кримінальна відповідальність.

Характеризуючи правову природу обмеженої осудності, слід зазначити, що вона
має певну схожість та відмінність з неосудністю. Так, і обмежену осудність і нео/
судність характеризує медична ознака — психічний розлад. На думку В. Д. Сиро/
жидінова, у число психічних розладів, які не виключають осудність, входять
хронічні психічні захворювання: шизофренія, епілепсія, маніакально/депресивиий
психоз, якщо психічне захворювання не досягло психотичного рівня [3,20]. Ми
вважаємо, що за медичним критерієм до обмеженої осудності відносяться психічні
захворювання, ступінь вираженості яких не досяг психотичного рівня.

Поряд з медичним критерієм обмежена осудність та неосудність мають такі
схожі риси, як нездатність усвідомлювати свої дії /бездіяльність або керувати
ними. Однак глибина психічного захворювання при неосудності набагато глибша,
ніж при обмеженій осудності. Зокрема, нездатність усвідомлювати фактичну сто/
рону вчиненого, суспільно небезпечні наслідки або керувати своїми діями у стані
неосудності може бути повною, а при обмеженій осудності — неповною. Тому
необхідно диференціювати психічні розлади за їх глибиною (важкістю) для розме/
жування обмеженої осудності та неосудності.

До осіб, визнаних обмежено осудними та неосудними, за рішенням суду можуть
застосовуватися примусові заходи медичного характеру.

Законодавець уперше передбачив у розділі 14 (Загальної частини) криміналь/
ного закону України поняття, мету примусових заходів медичного характеру. Од/
нак, законодавець визначив різні правові підстави їх призначення до перерахова/
них категорій осіб. Підставою призначення примусових заходів медичного харак/
теру до обмежено осудних є: факт вчинення злочину; наявність у особи розладу
психіки, що не виключає осудністі, але ускладнює повною мірою здатність усвідом/
лювати свої дії/бездіяльність та/або керувати ними; необхідність лікування. За/
стосування судом примусових заходів медичного характеру щодо обмежено осуд/
них є правом, а не обов’язком суду та є формою реалізації кримінальної відпові/
дальності.

Підставою для застосування примусових заходів медичного характеру щодо
неосудних є: факт вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого кримі/
нальним законом; наявність у психічно хворої особи одного з різновидів розладу
психіки, що виключає її осудність; необхідність лікування такої особи.

Різниця між обмеженою осудністю та неосудністю виявляється і у правових
наслідках. Так, у випадку визнання особи обмежено осудною призначене їй пока/
рання може сполучатися з примусовим заходом медичного характеру, але пока/
рання може бути призначене і без примусового заходу медичного характеру. Нео/
судність виключає кримінальну відповідальність та покарання, а застосовувані до
неосудних примусові заходи медичного характеру є мірою соціального захисту
суспільства та держави від можливих суспільно небезпечних дій неосудних.

Законодавець у ч. 2 ст. 20 КК України вказав, що стан обмеженої осудності
враховується судом при призначенні покарання та може бути підставою для засто/
сування примусових заходів медичного характеру. Тобто, вчинення злочину обме/
жено осудним є підставою для призначення, поряд з покаранням одного з видів
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примусових заходів медичного характеру, передбачених ст. 94 КК України. Однак
скоєння злочину в стані обмеженої осудності не вказується законодавцем серед
обставин, які пом’якшують покарання (ст. 66 КК України). Правда у ч. 2 ст. 66 КК
передбачено, що “при призначенні покарання суд може визнати такими, що його
пом’якшують, й інші обставини, не зазначені в частині першій цієї статті” [1,20].
А. М. Халецький, наприклад, вважає небезпечним пом’якшення покарання психопа/
там, оскільки вони схильні виправдовувати вчинення злочину хворобою та вимагати
для себе привілеї [4,75]. Стан обмеженої осудності, на наш погляд, може враховува/
тися як обставина, що пом’якшує покарання, у випадку вчинення необережних зло/
чинів, оскільки психічні відхилення уповільнюють психічні реакції, ускладнюють
сприйняття навколишньої обстановки та прогнозування наслідків дій.

Якщо, характеризуючи обмежену осудність, законодавець говорить про психічні
розлади, що її обумовлюють, то у юридичній літературі деякі юристи говорять про
психічні аномалії. Відносно змісту поняття “психічні аномалії” як у юридичній, так
і у медичній літературі було висловлено різні точки зору, але більшість науковців
вважає, що наявність у особи психічної аномалії порушує та ускладнює соціальну
адаптацію особи.

Яка ж роль психічних аномалій у ході вибору певної форми поведінки (право/
мірної або неправомірної)?

На думку Ю. М. Антоняна та С. В. Бородіна, психічні аномалії сприяють виник/
ненню та розвитку таких рис характеру, як дратівливість, агресивність, жорстокість,
та в той же час — зниженню вольових процесів, підвищенню сугестивності, по/
слабленню стримуючих та контрольних механізмів. Вони перешкоджають нор/
мальній соціалізації особи, засвоєнню суспільних цінностей [5,8].

Наявність у особи психічного розладу, який обмежує можливість повною мірою
усвідомлювати свої дії / бездіяльність та керувати ними, може полегшувати реаліза/
цію антигромадських форм поведінки, що обумовлюється соціальними настановами,
цінностями особи. Тобто, з одного боку, розлади психіки, не позбавляють суб’єкта
можливості усвідомлювати свої дії/ бездіяльність та/або керувати ними, а тому не
виключають осудності, з другого — вони обмежують можливість адекватно реагува/
ти на ситуацію, що виникла, керувати своїми вчинками. Ці обставини, що, безумовно,
впливають на здатність регулювати юридично значущу поведінку, треба враховувати
при вирішенні питань кримінальної відповідальності та покарання.

При призначенні покарання особі, що була визнана комплексною психолого/
психіатричною експертизою обмежено осудною, суд повинен виходити із загаль/
них засад призначення покарання, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочи/
ну, особу винного та обставини, що по’мякшують та обтяжують покарання. Поряд з
цими обставинами повинна враховуватися і наявність у злочинця психічного роз/
ладу, внаслідок якого він не був здатен повною мірою усвідомлювати свої дії/
бездіяльність та/ або керувати ними, що може бути підставою для призначення
примусових заходів медичного характеру.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА
ОГРАНИЧЕННОЙ ВМЕНЯЕМОСТИ

РЕЗЮМЕ

Лица, признанные ограничено вменяемыми, подлежат уголовной от/
ветственности и наказанию на общих основаниях. Наличие у лица
психического расстройства, ограничивающего способность отдавать
себе отчет в своих действиях/бездействии и/или руководить ими,
учитывается судом при назначении наказания наряду с другими об/
стоятельствами дела и может являться основанием для применения
принудительных мер медицинского характера.

Ключевые слова: вменяемость, ограниченная вменяемость, невме/
няемость, уголовная ответственность.
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КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ВИРОКУ ПРО ПОЗБАВЛЕННЯ
ПРАВА ЗАЙМАТИ ПЕВНІ ПОСАДИ АБО ЗАЙМАТИСЯ

ПЕВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Розглянуто проблему виконання в Україні покарання у вигляді
позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяль/
ністю — як альтенативи позбавленню волі. На основі проведеного
дослідження формулюються основні положення контролю за виконан/
ням вироку про досліджуване покарання. Критикується практика ви/
конання розглядуваного покарання і подано рекомендації до вдоскона/
лення кримінально/виконавчого законодавства.

Ключові слова: контроль, виконання, покарання, суб’єкти, взаємо/
дія.

Виконання вироку суду про позбавлення права займати певні посади або займа/
тися певною діяльністю здійснюється у двох формах:

1) у формі припинення трудового договору із засудженим, який займає певну
посаду або анулювання дозволу на заняття певною діяльністю;

2) у формі відмови засудженому в укладенні трудового договору на займання
певної посади або у видачі дозволу займатися певною діяльністю.

Якщо виконання вироку в першій формі повинне відбуватися один раз, відра/
зу після вступу вироку в законну силу, то в другій — протягом усього визначе/
ного вироком строку покарання. Тому в цілому ця діяльність характеризується
тривалістю і широким колом суб’єктів, які відмовляють засудженому в укла/
денні трудового договору на заняття певної посади або у видачі дозволу на за/
няття певною діяльністю. Усе це обумовлює потребу в покладанні на певний
орган в системі установ виконання покарань обов’язку контролювати виконан/
ня такого покарання.

Виконання покарання повинне здійснюватися планомірно й цілеспрямовано, у
рамках єдиного механізму; тільки тоді досягаються цілі виконання покарання і
засуджений відчує на собі всі властиві покаранню правообмеження. Оскільки
суб’єктами виконання вимог вироку про позбавлення права займати певні посади
або займатися певною діяльністю виступають підприємства, установи й організації
різних форм власності і сфер функціонування, для яких ця діяльність має тимчасо/
вий характер, результат якої іноді залежить від рівня правосвідомості окремих
посадових осіб, необхідність створення єдиного контрольного механізму за вико/
нанням вироку не викликає сумніву.

Вищезгадані суб’єкти, виконуючи вимоги, передбачені вироком суду, лише мо&
жуть реалізувати усі правообмеження, які тягне за собою розглядуване покаран/
ня. У той же час вони можуть і не виконати вимоги вироку або виконувати їх
неналежним чином, що призведе до недосягнення цілей виконання покарання.
Тому прогнозований результат діяльності виконавців вимог вироку суду буде
лише в формі можливості досягнення цілей виконання покарання. Щоб перетво/
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рити цю можливість на дійсність, необхідно надати їй організованого й цілеспря/
мованого характеру. Цього можна досягти при здійсненні контролю за виконан/
ням вироку суду про позбавлення права займати певні посади або займатися пев/
ною діяльністю певним державним органом. Такий контроль — ентелехія, тобто
цілеспрямована енергія, рушійна сила, що перетворює можливість на дійсність
[9, 62] виконання розглядуваного покарання.

У той же час не будь/яка контрольна діяльність здатна забезпечити досягнення
цілей виконання покарання, її суб’єктом повинен бути державний орган, який:

а) цілеспрямовано і планомірно здійснює контрольну діяльність;
б) координаційно й субординаційно пов’язаний з іншими суб’єктами;
в) має можливості вибору лінії поведінки залежно від стану об’єкта
контрольного впливу;
г) забезпечений кадровими і матеріальними ресурсами.
Виконання покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади або

займатися певною діяльністю, таким чином, відбувається в діалектичній єдності
виконання вимог вироку суду і контрольної діяльності уповноважених державних
органів. Тому їх дії мають бути взаємообумовленими. Хоча контрольні органи без/
посередньо не реалізують правообмеження, що несе в собі розглядуване покаран/
ня, їх діяльність відіграє основну роль у процесі його виконання і багато в чому
визначає результат виконання цього покарання.

Тепер перейдемо від належного до сущого, від теорії до практики, що виступає
дійсною основою юридичної науки, початком пізнання та критерієм істинності її
теоретичних положень і висновків [8, 116], і розглянемо питання про контроль за
виконанням вироку в площині правозастосувальної діяльності.

До 1984 р. механізм контролю за виконанням вироку суду про позбавлення
права займати певні посади або займатися певною діяльністю фактично був
відсутній, чим можна пояснити неналежне виконання цього покарання. На це звер/
тали увагу багато правознавців [7, 63; 6, 73]. У 1984 р. було затверджено Поло/
ження про порядок і умови виконання в Україні кримінальних покарань, не пов’я/
заних із засобами виправно–трудового впливу на засуджених [2, ст. 511], відповід/
но до якого контроль за виконанням розглядуваного покарання було покладено на
органи внутрішніх справ за місцем проживання засудженого і здійснювався
інспекціями виправних робіт (далі — інспекціями). Однак багато аспектів конт/
рольної діяльності залишилися неврегульованими: не було розроблено ефективно/
го механізму координації дій інспекцій з іншими державними органами, хоча
дієвість контролю за особами, яким заборонено займати певні посади або займати/
ся певною діяльністю, багато в чому залежить від того, наскільки добре налагодже/
на взаємодія інспекцій з іншими службами органів внутрішніх справ [3, 65] та й
сама діяльність мала швидше обліковий, аніж контрольний характер і в більшій
своїй частині була формальною.

Становище щодо контролю за виконанням вироків про розглядуване покаран/
ня повинне було змінитися після створення в 1998 р. Державного департаменту
України з питань виконання покарань (далі — Департаменту), безпосередньо реа/
лізуючого єдину державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, до
складу якого входять інспекції. На сьогодні контроль за виконанням цього пока/
рання регламентується спільним наказом Департаменту і МВС України про поря/
док виконання покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади або
займатися певною діяльністю, у якому інспекції називаються відділеннями вико/
нання покарань, що не пов’язані з позбавленням волі.

Аналіз названого документа дозволяє зробити висновок, що діяльність
інспекцій залишилася на колишньому рівні і реального контролю за виконанням
вироку суду вони не здійснюють. Їх взаємодія з іншими державними органами
належною мірою не регламентована і майже не здійснюється. Усе це підтверд/
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жується матеріалами перевірок, здійснених органами прокуратури при контролі за
виконанням досліджуваного покарання [5, 67/68].

Звертає на себе увагу небажання працівників інспекцій добросовісно й сумлін/
но виконувати навіть ті нечисленні і формальні дії, які вони повинні виконувати
відповідно до чинного законодавства. Так, до контрольних справ осіб, які відбува/
ють позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю,
працівники інспекцій додають копії повідомлень на ім’я начальника відділу
внутрішніх справ про необхідність здійснення контролю за цими особами відпові/
дними службами міліції. “Проте до канцелярії відділу внутрішніх справ зазначені
повідомлення надходили не всі, хоча орган виконання покарань розташований з
ним в одному приміщенні. До того ж на деяких повідомленнях не зазначалися
дати реєстрації та реєстраційні номери з журналу вихідної кореспонденції” [5, 68].

Дослідження практики провадження контролю за виконанням вироків дово/
дить фактичну його відсутність. Зараз інспекціям не властиві вищевизначені оз/
наки суб’єкта контролю за виконанням розглядуваного покарання, що й призво/
дить до неналежних результатів їх роботи. На наш погляд, це зумовлено двома
причинами: по/перше, відсутністю в законодавстві ефективного й детально роз/
робленого механізму контролю за виконанням вимог вироку підприємствами, ус/
тановами й організаціями; по/друге, несумлінним ставленням працівників
інспекцій до зазначеного контролю і відсутністю прагнення неухильно досягати
виконання досліджуваного покарання.

Викликає сумнів доцільність покладання обов’язку контролю за виконанням
розглядуваного покарання на Державну виконавчу службу, яка зараз здійснює цю
діяльність відповідно з п. 3 ст. 3 Закону України “Про виконавче провадження”
[1, 207]. На нашу думку, ця норма — не більш, ніж помилка законодавця, і вона не
відбиває вимоги теорії та практики виконання позбавлення права займати певні
посади або займатися певною діяльністю.

Дослідження законодавства, що регулює діяльність державних виконавців,
свідчить і про відсутність у них об’єктивних можливостей здійснювати ефектив/
ний контроль за виконанням судового вироку про розглядуване покарання. Вони
не наділені правом здійснювати облік засуджених та контролювати їх діяльність і
мають право згідно зі ст. 25 згаданого Закону забезпечувати виконання вироку не
більш ніж у двомісячний строк, у той час як дане покарання призначається на
строк від двох до п’яти років.

Міністерство юстиції України, замість ініціювання змін чи доповнень до законо/
давства, намагається пристосувати діяльність державних виконавців до діючих
правових норм. У результаті — на практиці вони “контролюють” виконання виро/
ку суду про досліджуване покарання протягом двох (лише!) місяців, виносячи
потім постанову про закінчення виконавчого провадження і повертаючи виконав/
чий документ у суд, що ухвалив вирок, з відміткою про виконання.

Зараз в Україні склалася критична ситуація з контролем за виконанням виро/
ку суду про позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяль/
ністю. Наявність двох державних органів, що здійснюють цю діяльність без чіткого
розмежування повноважень, дає їм можливість ухилятися від контролюючих
функцій і обвинувачувати один одного в невиконанні покарання. Це викликає
постійне скорочення застосування розглядуваного покарання судами й іноді дає
можливість засудженим вчиняти повторні правопорушення, займаючи посаду або
займаючись діяльністю, у зв’язку з якими вони вчинили злочин.

Заслуговує критики бездіяльність у такій ситуації Міністерства юстиції і Дер/
жавного департаменту України з питань виконання покарань, незважаючи на те, що
ця проблема привернула увагу засобів масової інформації і потрапила в поле зору
деяких народних депутатів України [4, 3]. Для виходу зі становища, що склалося,
на нашу думку, потрібні не тільки зміни в законодавстві, а й зміни у ставленні
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працівників правозастосувальних органів до виконання покладених на них
функцій, що повинне викликати необхідне розширення практики призначення цьо/
го покарання, яке в деяких випадках виступає альтернативою позбавлення волі.
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КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИГОВОРА О ЛИШЕНИИ ПРАВА
ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННІЕ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ

ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

РЕЗЮМЕ

Исследование законодательства, регулирующего исполнение лише/
ния права занимать определенные должности или заниматься опреде/
ленной деятельностью, показывает отсутствие эффективного конт/
рольного механизма за его исполнением. Это обусловливает сокраще/
ние применения судами данного наказания и многочисленные наруше/
ния осужденными порядка его отбывания. Поэтому законодатели дол/
жны уделить повышенное внимание этой проблеме и усовершенство/
вать соответствующие нормы права. Параллельно с
законотворчеством следует развивать правоприменительную деятель/
ность и повышать качество работы учреждений исполнения наказа/
ний.

Ключевые слова: контроль, исполнение, наказание, субъекты, взаи/
модействие.
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КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМП’ЮТЕРНОЇ
ЗЛОЧИННОСТІ

Представлено результати кримінологічного дослідження комп’ю/
терної злочинності. Визначено і охарактеризовано особливості, причи/
ни та умови вчинення комп’ютерних злочинів, спрогнозовано основні
тенденції їх подальшого розвитку.

Ключові слова: комп’ютерна злочинність, комп’ютерні злочини.

Сьогодні комп’ютерні системи стали основним засобом управління інформа/
цією та її обробки, негативним наслідком цього, однак, є поява комп’ютерних зло/
чинів. Діяльність суб’єктів злочинності у цій сфері спрямована на досягнення
великих прибутків при малих затратах, і саме застосування сучасних комп’ютер/
них технологій дає можливість одержати ці прибутки. Комп’ютерні системи та
комп’ютерні мережі створюють різноманітні можливості для вчинення нових
видів злочинів, і звичайних традиційних, але більш ефективними засобами. Ці зло/
чини спрямовані на життєво важливі інтереси держави та суспільства, пов’язані зі
створенням і використанням новітніх інформаційних технологій та ресурсів, і
тому особливо небезпечні.

Відповідно до загальноприйнятого міжнародно/правового визначення, під ком/
п’ютерним злочином слід розуміти будь/які протиправні дії, які спрямовані проти
захисту системи даних завдяки електронним операціям [1, 254].

Комп’ютерна злочинність характеризується такими особливостями: викорис/
танням сучасних новітніх інформаційних технологій, які потребують спеціальної
освіти та високого інтелектуального рівня; високим рівнем латентності; високим
ступенем збитку від вчинених комп’ютерних злочинів; складністю своєчасного
виявлення та ідентифікації правопорушників; можливістю вчинення злочинів з
використанням засобів віддаленого доступу, що обумовлюється відсутністю зло/
вмисника на місці злочину.

Високому рівню латентності сприяють такі обставини:
– відсутність достатньої кількості підготовлених фахівців, необхідних техніч/

них засобів для гарантованого виявлення комп’ютерних злочинів та їх розкриття;
– небажання потерпілих у більшості випадків сповіщати про вчинення зло/

чинів у правоохоронні органи;
– утаєний характер цих злочинів, оскільки їх можна вчинити з будь/якої

відстані та з будь/якої держави;
– поширенням персональних комп’ютерів у світі та можливість підключення

їх до будь/якої інформаційної мережі;
– “розрив” між моментом вчинення комп’ютерних злочинів та проявом їх

наслідків [2, 187].
З латентністю тісно пов’язані і труднощі розкриття комп’ютерних злочинів

(лише 10/15%).
До найбільш поширених об’єктів комп’ютерних злочинів слід віднести:
– комп’ютери військових та розвідувальних організацій;
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– комп’ютери компаній та підприємств бізнесу;
– комп’ютери банків та інших фінансових організацій;
– комп’ютери будь/яких організацій, особливо урядових та комунальних.
Комп’ютери військових та розвідувальних організацій відіграють значну роль у

забезпеченні національної безпеки, в них зберігається стратегічно важлива інформа/
ція, яка має цінність як розвідувальна. Напад на компанії та установи бізнесу перш
за все потрібен для знищення конкурентів або для виявлення їх промислових таєм/
ниць. Навіть великі компанії (як Apple Computer) теж не захищені від нападу. В
грудні 1987 р. ця фірма знайшла вірус у своїй системі електронної пошти. Цьому
вірусу вдалося знищити всі мовні повідомлення та відключити систему.

Напад на фінансові організації вчинюється у багатьох випадках її службовцями,
які є професіоналами своєї справи. Проведені у США опитування показують, що
саме службовці, які мають знання в галузі комп’ютерної техніки, відіграють голов/
ну роль у вчиненні комп’ютерних злочинів.

Зарубіжні кримінологи зробили висновок, що при пограбуванні банку матері/
альні збитки складають у середньому 20 тисяч доларів, а при комп’ютерному зло/
чині — 560 тисяч доларів. Але шансів бути схопленим у комп’ютерного злочинця
значно менше, ніж у грабіжника банку, і при тому шансів понести кримінальну
відповідальність значно менше [2, 196].

На замовлення компанії PreciwaterhouseCoopers фахівцями видання Information
Week Research було проведене дослідження потенційного збитку від дій комп’ю/
терних злочинців та вірусів у 2000 р. У ході цього дослідження було опитано
4900 фахівців з 30 держав світу і зроблено висновок, що близько 50 тисяч амери/
канських компаній понесуть великі збитки від цих проблем — їх збиток складе
266 млрд. доларів або близько 2,5 % від валового внутрішнього продукту США, а
у світовому масштабі вони досягнуть 1,6 трлн. доларів [3, 22].

Комп’ютерні злочини призводять до великих економічних збитків, а суспільство
стає все більш і більш залежним від роботи комп’ютеризованих систем у різнома/
нітних сферах суспільного життя — від керування рухом літаків і поїздів до
медичного обслуговування та національної безпеки. Іноді навіть невеличкий збій у
функціонуванні таких систем може призвести до реальної загрози життю людей.
Стрімке зростання глобальних комп’ютерних мереж, а також можливість підклю/
чення до них через звичайні телефонні лінії посилюють можливості їх викорис/
тання для кримінальної діяльності.

Комп’ютерна злочинність — це міжнародне явище, рівень її тісно пов’язаний з
економічним рівнем розвитку суспільства у різних державах та регіонах. Міжна/
родні комп’ютерні мережі надають користувачам можливість вчиняти певні дії за
межами держави, в якій вони знаходяться, та обирати таке правове середовище,
яке найбільше відповідає їх цілям. Користувачі обирають такі держави, в яких
певні дії в електронному середовищі не спричинять кримінальну відповідальність.
Наявність таких держав значно стримує намагання інших держав у боротьбі з
комп’ютерною злочинністю.

Для більшості комп’ютерних злочинів характерна корислива мета. Щорічна
виручка злочинців у результаті комп’ютерних шахрайств у США оцінюється в 3
мільярди доларів, комерційна школа в Лондоні оцінює збитки Великобританії від
цього виду комп’ютерних злочинів більш ніж у 400 млн. фунтів стерлінгів, а деякі
експерти вважають, що ця сума досягає 2 мільярдів фунтів. І така тенденція спо/
стерігається у всіх промислово розвинутих країнах. Ця тенденція не обійшла сто/
роною і Україну.

Розвиток мережі комп’ютерних банків з великими обсягами фінансових опе/
рацій, зростання обсягів перелічених коштів між державними і комерційними
структурами привели до необхідності спрощення банківських розрахунків. З цією
метою в Україні було введено систему електронних розрахунків, яка призвела
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в свою чергу до нової техніки вчинення корисливих злочинів. Навмисні комп’ю/
терні злочини складають значну частину злочинів, але зловживань комп’ютерами
та помилками ще більше. Як сказав один експерт, “ми втрачаємо через помилки
більше грошей, ніж могли б їх викрасти” [4, 197].

Найбільш типовими злочинними засобами для досягнення протиправних цілей (у
процесі чого неправомірно використовуються комп’ютери) такі: підробка рахунків
та розрахункових відомостей, фальсифікація платіжних документів, розкрадання гро/
шей з грошових фондів, отримання фальшивих дипломів, знищення та перекручення
комп’ютерної інформації, порушення роботи комп’ютерів та їх систем і мереж, ком/
п’ютерний саботаж програмного та апаратного забезпечення. Зміни, що відбуваються
в економічному житті України, — створення фінансово/кредитної системи,
підприємств різноманітних форм власності і т. ін., істотно впливають на проблему
захисту інформації, яка знаходиться в комп’ютерах, банках даних та у мережі.

Щороку економічні втрати, викликані комп’ютерними злочинами, обчислюють/
ся мільйонами доларів, причому багато втрат не виявляються або про них не по/
відомляється. Тільки при електронній передачі коштів обсяг операцій указує на
те, що потенційні втрати, можливо, перевищують збитки при передачі коштів за
допомогою паперових документів.

Дуже часто банки не хочуть, щоб клієнти знали про їхню вразливість і тому не
бажають повідомляти про такі злочини. Можна обгрунтовано стверджувати, що
майже кожний злочин, пов’язаний з використанням електронної техніки, може
призвести до винятково значних утрат протягом дуже короткого періоду часу,
майже не залишаючи ніяких слідів злочину. Ряд таких злочинів привернув вели/
ку увагу до цієї загрози. Відомі комерційні видання опублікували сотні статей про
те, як зробити системи обробки даних більш надійними. Проте серед експертів, що
займаються питаннями безпеки використання електронного устаткування, існує
єдина думка про те, що величезне число розкрадених коштів, зароблених за допомо/
гою електронної техніки, залишається незнайденими.

Крім того, у цій галузі законодавство часто не встигає за розвитком техніки, а
підготування персоналу правоохоронних органів є недостатнім для виконання за/
дач, пов’язаних із виявленням і контролем комп’ютерних злочинів.

Одними з перших з комп’ютерним злочином зіткнулися співробітники управ/
ління по боротьбі з організованою злочинністю УВС Дніпропетровської області. В
1994 році ними було попереджено спробу розкрадання 864 млн. карбованців шля/
хом несанкціонованого проникнення в банківську електронну систему платежів.
Ведучий інженер/комп’ютерщик регіонального управління Промінвестбанку
Дніпропетровська, маючи доступ до охоронної системи комп’ютерної мережі банку,
за допомогою особистого комп’ютера, який був установлений у квартирі, ввійшов
до локальної мережі банку. Оформив фіктивний рахунок на 864 млн. крб., “вклав”
його до “поштової скринки” комп’ютера банку для відправки на рахунок однієї з
дніпропетровських фірм. Після зарахування суми на рахунок фірми зловмисники
були затримані [4, 18].

Однак особливий інтерес являють комп’ютерні злочини, вчинені фахівцями по
використанню ЕОМ. Представники цієї галузі працюють на грані ентузіазму, вони
“грають”, перетинаючи системи захисту інформації та “відкриваючи” паролі і
коди. Але перетинаючи межі дозволеного, ці професіонали стають комп’ютерними
злочинцями, дії яких підпадають під дію кримінального законодавства.

Різні країни мають неоднакові національні законодавчі системи. Деякі з країн
уже мають спеціальні норми у кримінальному законодавстві, які передбачають
відповідальність за вчинення комп’ютерних злочинів, інші тільки у процесі прий/
няття відповідних законів. У багатьох країнах відповідальність за вчинення
комп’ютерних злочинів настає за традиційними статтями кримінального законо/
давства (крадіжка, шахрайство, підробка та ін.). Див. таблицю 1.
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Таблиця 1
Класифікація комп’ютерних злочинів

Вид злочину Мета Об’єкт Особливість
Незаконний доступ
до комп’ютерної
системи або мережі

Ознайомлення або
копіювання програм
та даних

Комп’ютерна
система або
мережа

Подолання системи
захисту

Перехоплення даних
за допомогою
технічних пристроїв

Перехоплення, тобто
прослуховування
інформації, даних

Будь-яка форма
зв’язку

Незаконними є тільки
випадки, передбачені
законодавством

Викрадення часу Ухилення від
належної оплати

Будь-яка система
зв’язку

Незаконна заміна
комп’ютерних даних:
– логічна бомба;
– троянський кінь;
– троянська
матрьошка;
– віруси;
– черв’яки;
– часова бомба і т. ін. Незаконна заміна,

знищення або
пошкодження
комп’ютерних даних

Комп’ютер,
комп’ютерна
система або
мережа

Здійснюються різними
засобами, в основному
логічними пристроями,
які стають активними при
виконанні специфічних
операцій, при досягненні
визначеного моменту
часу

Комп’ютерне
шахрайство

Отримання
фінансового
прибутку або іншої
вигоди

Комп’ютер,
комп’ютерна
система або
мережа

Використання переваг
сучасних комп’ютерних
технологій

Телефонне
шахрайство

Уникнення від
сплати рахунків,
підслуховування

Телефонні
пристрої

Використання
телекомунікаційних
мереж

Несанкціоноване
копіювання

Отримання
фінансового
прибутку

Комп’ютерні
ігри, програмне
забезпечення

Порушення авторських
прав

Комп’ютерний
саботаж

Перешкодження
нормальному
функціонуванню
комп’ютера

Комп’ютер,
комп’ютерна
система

Саботаж програмного та
апаратного забезпечення

Але це тільки одна з класифікацій комп’ютерних злочинів. Відомий фахівець у
даній галузі Ю. М. Батурін розглядає чотири типи комп’ютерних злочинів відносно
того, які збитки приносять ці злочини. Це: порушення функцій, втрата вагомих ре/
сурсів, втрата монопольного користування, порушення авторських прав [4, 134/135].

Виявлено можливі чотири види порушення функцій:
– тимчасові порушення, які призводять до хаосу у графіках роботи;
– недоступність системи для користувача;
– пошкодження апаратного забезпечення;
– пошкодження програмного забезпечення.
Втрата вагомих ресурсів означає втрату грошей, інформації, програмного забез/

печення, машинного часу. Втрата монопольного використання — втрату цінності
інформації для власника, котрий є її монопольним власником.

Найактуальнішим питанням у зв’язку з комп’ютерними злочинами залишаєть/
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ся підтримання прав людини та громадянина при використанні комп’ютерних сис/
тем та мереж. Нові інформаційно/технічні технології:

– розширюють права громадян шляхом надання швидкого доступу до
різноманітної інформації;

– збільшують можливості людей брати участь у процесі прийняття політичних
рішень та стежити за діями урядів;

– надають можливість активно створювати інформацію, а не тільки її споживати;
– забезпечують засоби захисту приватного життя й анонімності особистих по/

слань і комунікацій.
У той же час має місце зростання втручання держави в галузь пересилання та

шифрування електронних повідомлень, що може загрожувати основним конститу/
ційним правам громадян.

Так, голова Служби безпеки України Л. Деркач повідомив, що СБУ має намір
контролювати Інтернет/провайдерів України [6, 56]. Це означає, що буде встанов/
лено спеціальне устаткування, яке дозволяє СБУ читати електронну пошту украї/
нських громадян і стежити за їхньою інтерактивністю. Але необхідно мати на
увазі, що Інтернет — це всесвітня глобальна комп’ютерна мережа, і не тільки по/
відомлення наших співгромадян проходять через Інтернет/провайдерів України.
Адже дуже часто провайдери однієї держави виступають як транзитні бази для
пересилки повідомлень для ряду інших держав.

Для попередження комп’ютерних злочинів розробники автоматизованих сис/
тем, обчислювальної техніки та засобів передавання інформації передбачають
різноманітні засоби захисту інформації та комп’ютерних систем і мереж.

Основними засобами такого захисту є: технічні, програмні, криптографічні,
організаційні та правові. Технічні обумовлюють захист даних та систем різними
апаратними засобами захисту (екранування приміщень, встановлення джерел без/
перебійного живлення, засобів розпізнавання користувача та ін.).

Розробка та застосування спеціального програмного забезпечення, яке б не до/
зволяло стороннім отримувати інформацію із системи, обумовлює програмні засо/
би захисту даних та програм для комп’ютерів.

Без застосування криптографічних методів захисту інформації практично не/
можливо реально захистити інформацію. Сучасна криптографія базується на сучас/
них досягненнях математики, фізики, інженерних дисциплін та досягненнях у галузі
розробки і використання комп’ютерних технологій. Крім криптографії, застосовуєть/
ся ще стеганографія, яка приховує сам факт існування таємного повідомлення.

До правових норм слід віднести розробку та прийняття норм, які встановлюють
відповідальність за порушення інтелектуальної власності, за комп’ютерні злочини.

Розглянувши в цілому проблему розвитку комп’ютерної злочинності як у нас в
країні, так і за кордоном, можна сказати, що робиться дуже багато для вивчення цього
негативного соціального явища та пошуку шляхів розв’язання цієї проблеми. Хочеть/
ся надіятися, що Україна у новому тисячолітті подолає ці труднощі кінця ХХ століття.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

РЕЗЮМЕ

Исследованы цели, объекты и другие особенности компьютерной
преступности. Проанализированы основные причины и условия со/
вершения преступлений в сфере компьютерных технологий. Опреде/
лены основные виды компьютерных преступлений и способы их со/
вершения.

Ключевые слова: компьютерная преступность, компьютерные
преступления.

Õàðàêòåðèñòèêà êîìï’þòåðíî¿ çëî÷èííîñò³ UUUUUUUUUUUUUUUUUU



62

УДК 343.6

М. П. Короленко, äîö.

Îäåñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. ². ². Ìå÷íèêîâà,
êàôåäðà êðèì³íàëüíîãî ïðàâà, êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñó ³ êðèì³íàë³ñòèêè,

Ôðàíöóçüêèé áóëüâàð, 24 / 26, Îäåñà, 65058, Óêðà¿íà

КРИМІНАЛІЗАЦІЯ І ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЯ ДІЯНЬ,
ЯКІ ПОСЯГАЮТЬ НА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

Проаналізовано проблему криміналізації і декриміналізації право/
вих норм, які охороняють життя людини, а також вплив цих норм на
кваліфікацію вбивства через необережність.

Ключові слова: криміналізація злочину, декриміналізація злочину,
вбивство через необережність, обставина, що пом’якшує відпові/
дальність, кваліфікуюча обставина.

Криміналізація, якщо її розглядати в динаміці, як процес, виявляє декілька
стадій, які конкретна норма проходить в процесі законотворчості. Остання стадія
процесу криміналізації одночасно є і його результатом. Результат виражається в
створенні системи кримінально/правових норм, фіксуючих коло злочинного і
кримінально караного діяння [1,48], бо сама кримінально/правова заборона ство/
рюється об’єктивними потребами суспільства в кримінально/правовій охороні гро/
мадських інтересів. Небезпека невідповідності підстерігає законодавця на будь/
якій стадії процесу криміналізації як наслідок недостатньо повного обліку тих або
інших факторів. Недоліки кримінально/правового законодавства, проблеми, пов’я/
зані з криміналізацією, можуть призвести до небажаних наслідків: прогалин у кри/
мінальній караності [1,59]. У такому випадку незахищеність певних громадських
відносин кримінально/правовими засобами на фоні реально спричиненої їм шкоди
нерідко штовхає до пошуку не передбачених законом альтернатив, і тому “Всі
вони вміщаються в інтервалі від простого самосуду до “натяжок” у кваліфікації і
погано прихованої аналогії” [2,379].

Немало випадків, коли досліджувані нами злочини проти життя внаслідок не/
врегульованості кримінальним законом механізмів прихованого впливу на відно/
сини, які охороняються, становлять навіть більшу небезпеку, ніж ті, які охоплюють/
ся забороною, (наприклад, види співучасників:замовник, функціонер, посередник).
Існуючий розрив між формулюванням кримінально/правових норм між зовніш/
ньою формою кримінального закону і його внутрішнім змістом, сприяє виникнен/
ню такої небезпеки. Цей розрив підриває відразу два принципи кримінально/пра/
вового законодавства: принцип забезпечення кримінально/правової охорони тих
громадських відносин, які потребують не лише охорони, але й її ефективності, ос/
кільки кримінальної відповідальності уникають замовники, функціонери, посеред/
ники; принцип невідворотності відповідальності, оскільки такі види співучасників
не передбачені самим законодавцем.

Нині низька ефективність окремих кримінально/правових норм викликана про/
галинами у формулюваннях, технічною недосконалістю з одного боку, і надмірно
широкою криміналізацією — з іншого, що неминуче призводить до недостатньої
результативності уже діючих норм.

При цьому необхідно зазначити, що криміналізація, яким би способом вона не
здійснювалась, потребує обліку деякої суми об’єктивних і суб’єктивних факторів,
які в сукупності утворюють підстави кримінально/правової заборони [1,64].
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Відмічені вище недоліки процесу криміналізації можуть і повинні бути врахо/
вані й усунені. При цьому “відповідні корективи можуть бути внесені тільки зако/
нодавцем, бо лише йому належить виключне право нормотворчості” [3,89]. Оскіль/
ки криміналізація є виключною прерогативою законодавця, усунення виявлених
невідповідностей повинне здійснюватись не корекцією їх виконавцями, а шляхом
внесення змін у законодавство відповідними органами держави. Практичне засто/
сування чинного законодавства судовими органами є відображенням гнучкого
інструментарію кримінально/правового регулювання громадських інтересів і по/
винне здійснювати своєрідну діагностику всякого роду відхилень і аномалій, які
утворюються і виявляються в системі чинного законодавства, і своєчасно інфор/
мувати про них законодавця [4,243]. Таке право Верховному Суду повинне бути
не лише делеговане, а й уведене в обов’язок вищими органами державної влади.
Лише при усуненні вказаних недоліків можна розраховувати на досягнення ефек/
тивності подальшого використання такої зміненої новели. Таким чином, вищенаве/
дене надає нам можливість прийти до таких висновків.

Рівень кримінально/правового регулювання схильний до певних коливань не
лише в результаті криміналізаційних процесів, але й внаслідок удосконалення
законодавства шляхом інтенсивності криміналізації і внесенням змін в чинні
статті КК.

У ч. 2 ст. 115 чинного КК України про умисне вбивство [5,78] при кваліфікую/
чих обставинах у порівнянні з ст. 93 не чинного КК внесено ряд уточнень і допов/
нень, які стосуються послідовності розташування (перерахування) кваліфікаційних
ознак вбивства: вони згруповані і за елементами складу, що їх вони характеризу/
ють. Як самостійні ознаки виділення вбивства з метою приховання злочину або
полегшення його вчинення та вбивство, поєднане зі зґвалтуванням, оскільки ці ква/
ліфікаційні ознаки багато в чому не збігаються за змістом (форма вини, мотиви).
Зараз ч. 2 ст. 115 чинного КК України доповнено рядом ознак. Це не викликає
ніяких заперечень, але злочинність не стоїть на місці і для свого збагачення знахо/
дить все нові і нові форми. На сьогодні, і про це свідчить світова практика, украї/
нським законодавством не враховані такі кваліфікуючі ознаки, які, на наш погляд,
повинні знайти своє відображення у ч. 2 ст. 115 чинного КК України, а саме:
умисне вбивство близьких родичів, рідних (батька, матір, брата, сестру тощо); особи,
яка перебувала у безпорадному стані (похилого віку, неповнолітньої тощо); по/
єднане з викраденням людини (зауважимо при цьому, не заручників); з метою
використання органів або тканин потерпілого (як це передбачено у КК РФ); вчи/
нене з використанням зброї тощо.

Характерною особливістю кримінально/правового регулювання є тенденція до
диференціації кримінальної репресії. Одним із руйнівних джерел її є суперечли/
вий характер декриміналізації діянь, завдяки чому репресії постійно змінюються
відповідно до реальності існуючої соціальної дійсності.

Актом декриміналізації законодавець знімає заборону з тих або інших форм
поведінки, визнаючи їх такими, що не становлять великої суспільної небезпеки для
суспільства, а звідси — і не є злочинними [1,59]. І це, на наш погляд, повинно бути,
як справедливо відмічає М. Й. Коржанський, принципами кримінального права,
якими можна визначити лише найзагальніші і найбільш важливі положення (захо/
ди), що визначають стратегію і тактику кримінальної політики держави; основні ж
заходи і методи її реалізації, безпосередньо закріплені в законі або прямо витіка/
ють із нього, виконуючи регулятивну функцію, і тому мають конкретну практичну
дію [2,379]. Але поряд з цим са́ме безладне накопичення і збивання в одне ціле
зовсім різних між собою дій не дає можливості їх відокремлення від тих або
інших явищ з формулювань окремих диспозицій, і особа, яка вчинила такий злочин,
відповідає — згідно зі статистичними даними за всі дії, вказані в диспозиції (у
нашому випадку ч. 2 ст. 115 чинного КК України). Статистичне розмивання реаль/
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ної картини не завершує плутанини в законодавстві, воно згубно відбивається і на
кваліфікації злочинів [4,243], бо, часом буває дуже важко визначитися у тих чи
інших ознаках. На наш погляд, краще було б передбачити відповідальність за
подібні дії, — знов/ таки в залежності від тяжкості скоєного злочину. Від цього
виграла б не лише сама конструкція статті, але було б ще дотримано логічну по/
слідовність і з відображенням без помилок того завдання, яке ставиться перед
конкретною кримінально/правовою нормою [4,243], для охорони життя людини.

Незрозумілим явищем в криміналізації є подібні формулювання, котрі завер/
шуються визначеннями, що тягнуть за собою підвищену відповідальність і пока/
рання за “вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком вбив/
ства, передбаченого статтями 116/118 цього Кодексу” [5,79], хоча останнє знову
говорить про повторність скоєння злочину, і немає необхідності говорити про ран/
іше вчинене вбивство, і вже зовсім не потрібні номери статей; на наш погляд,
треба було б назвати ці склади злочинів, які не враховуються при повторності
вбивства.

Поряд з зазначеним формулюванням існує ще одне “вчинене за попередньою
змовою групою осіб” — наче са́ме замовлення має суттєве значення для потерпі/
лої особи; для неї було суттєвим те, що вона знала про своє становище, яке значно
погіршувалось тим, що їй наносить тяжкі тілесні ушкодження група осіб, і те, що
вона їх не витримає, і шансів на те, щоб залишитись живою немає, — якраз через
кількість осіб, злодіїв, а не від того, що вони попередньо змовились.

Проведене нами дослідження свідчить, що процес доведення цієї обставини не
просто складний, а фактично неможливий, коли адвокат, або самі учасники групо/
вого вбивства, будуть спростовувати факт попереднього зговору, тоді кваліфікуюча
обставина буде обставиною факту, і кваліфікація з п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України,
перейде у кваліфікацію за ч. 1 ст. 115 КК України (і це в кращому випадку, тому
що може статись і так, що кваліфікація зміниться і на тяжкі тілесні ушкодження,
внаслідок яких настала смерть потерпілого ч. 2 ст. 121 КК України). Не зовсім
виправданою є криміналізація ст. 98 не чинного КК України “Вбивство з необе/
режності”, на “Вбивство через необережність” ст. 119 чинного КК України. На
наш погляд, ця норма є надлишковою, тому що, наприклад, подібні вбивства передба/
чені ч. 3 ст. 276 КК України: вони спричиняються внаслідок порушень правил
безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особами, які керують транс/
портними засобами. Іншими словами, не слід говорити про вбивство з необереж/
ності, коли такий результат є ознакою інших злочинів, відповідальність за вчинен/
ня них передбачена в інших статтях КК (наприклад, ч. 2 ст. 194, 196, ч. 3 ст. 277 —
282, ч. 2 ст. 283 та ін. КК України). Ми вважаємо, що наносячи удар в обличчя під
час бійки, або штовхаючи потерпілого, якщо навіть умислом винної особи не
“охоплювалось заподіяння смерті, яка сталася від травми, одержаної при падінні на
тверде покриття, гострі предмети тощо” [5,297]. Останнє свідчить про непрямий
умисел, а не про необережність.

Наразі ми не можемо погодитися з тим, що таке вбивство є необережним, тому
що ця необережність є злочинною і до того ж є проявом агресивності у всіх
випадках, за винятком засобів необхідної оборони. І тому в цьому випадку мову
треба вести про умисні дії, які призвели до смерті потерпілого. Ці дії залишаються
умисними навіть і тоді, коли вони містили в собі непрямий умисел. Це, на нашу
думку, свідчить про те, що не слід залишати ст. 119 “Вбивство з необережності” в
КК України, тому що ця обставина, зафіксована в ній, є такою, яка пом’якшує відпо/
відальність, в той час, як у ст. 276 ч. 3 КК України вона виступає як кваліфікуюча
обставина. До того ж, смерть потерпілого настає завдяки активним діям особи або
як наслідок злочинної умисної бездіяльності (Див. Діаграму 1).

І як вагомі аргументи до сказаного вище можемо навести деякі статистичні
дані за 1999 рік щодо вбивств з необережності.
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Назвемо процент (%) засуджених за ст. 98 не чинного КК України, які мають:
не зняту і не погашену судимість; попередня судимість була знята і погашена
незадовго до вчинення вбивства з необережності; вчинили цей злочин в стані
алкогольного сп’яніння; наркотичного сп’яніння; вчинили злочин в групі.

Діаграма 1. Вбивства з необережності

 — вчинення злочину в стані алкогольного сп’яніння;

 — засуджені мають не зняту і не погашену судимість;

 — у засуджених судимість знята і погашена;

 — вчинено злочин у стані наркотичного сп’яніння;

 — вчинено злочин групою осіб.

Було б помилкою вважати, що “криміналізувати” подібні явища (вказані нами
вище) законодавця підбурює аналіз юридично/кримінологічних факторів.

Скоріше навпаки: дослідження цих підстав повинно було б навести його на
думку про відміну кримінально/правової заборони з огляду на те, що не існує вза/
галі вбивств з необережності. Але ми не лише не декриміналізуємо існуючу нор/
му, а попри все вводимо ще одну норму (див. ч. 2 ст. 119 КК України), “вбивство
через необережність двох або більше осіб”— начебто нам мало того, що вже доз/
волено. Воно так; якщо дозволяти, то вже дозволяти настільки, щоб поширити і на
ті випадки, коли вірогідність їх настання є невеликою. Таким чином, видається
обґрунтованим не лише виключити з кримінального законодавства подібні норми,
але і до певної межі зменшити їх кількість. Тому що розрив між змістом подібних
заборон і реальним регулюванням певних відносин сучасності більш ніж очевид/
ний. Його можливо подолати лише шляхом відміни кримінально/правових норм,
які не відповідають соціальним очікуванням. Якщо правильно, що – практика кри/
терій істини, то потрібно визнати, і те, що масова “вседозволеність” на практиці
окремих кримінально/правових норм означає зайвість цих норм, непотрібність,
криміналізаційну недоцільність, тому що вони дають змогу уникати фактичної
відповідальності за умисно вчинені злочини хоча і з непрямим умислом.

Отже:
– в нормотворчій діяльності законодавця одним із рушійних компонентів є її

суперечливий процес(як в криміналізації, так і декриміналізації діянь);
– у процесі криміналізації і декримінації виявляється тенденція не лише до

зміцнення, розвитку і вдосконалення чинного кримінального законодавства, але і
до його уніфікації;

– дуже важливе значення, таким чином, має чіткість термінологічних конст/
рукцій при визначенні тих громадських відносин, які беруться під кримінально/
правову охорону законодавцем.

Êðèì³íàë³çàö³ÿ ³ äåêðèì³íàë³çàö³ÿ ä³ÿíü UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ И ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ ДЕЯНИЙ,
ПОСЯГАЮЩИХ НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

РЕЗЮМЕ

Уголовное законодательство Украины закрепило систему уголов/
но/правовых норм по охране жизни человека, которая определила, что
основанием уголовной ответственности может быть только соверше/
ние общественно опасного умышленного действия, которое повлекло
за собой насильственную смерть другого человека, что предусмотрено
особенной частью Уголовного кодекса.

Ключевые слова: криминализация преступления, декриминализа/
ция преступления, убийство по неосторожности, обстоятельства, смяг/
чающие ответственность, квалифицирующее обстоятельство.
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УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО В НОВОМ
УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ УКРАИНЫ И В ЗАРУБЕЖНОМ

УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В предлагаемой статье проанализированы проблемы уголовного
наказания за взяточничество в Украине, освещены изменения, кото/
рые произошли в ныне действующем Уголовном кодексе. Предлага/
ется авторская таблица “Основные и дополнительные уголовные нака/
зания за взяточничество в Украине и зарубежных странах”.

Ключевые слова: взятка, получение взятки, дача взятки, вымога/
тельство взятки, должностное лицо.

Работа над усовершенствованием законодательства об ответственности за взя/
точничество осуществилась в рамках нового Уголовном кодексе Украины (далее
УК), принятого Верховной Радой Украины от 5.04.2001г., который вступил в дей/
ствие 1.09.2001г.

В новом УК Украины ответственности за взяточничество посвящены ст. ст.
368/370 [1, 265/267], помещённые в разделе XYII особенной части кодекса “Пре/
ступления в сфере служебной деятельности”. Анализ этих норм свидетельствует,
что в кодексе предлагается сохранить основные положения ответственности за
взяточничество, содержащиеся в УК, который действовал до 1.09.2001г., без каких
либо существенных изменений в этой сфере. Исключение — положение не пре/
дусматривает специальную норму об ответственности за посредничество во взя/
точничестве.

Среди наиболее существенных изменений отметим следующие:
– уточнение терминологии: заменены термины “посадова особа” на “службо/

ва особа”; “вимагательство хабара” на “вимагання хабара” (ст. 368 нового УК
Украины), “дача хабара” на “давання хабара” (ст. 369 нового УК Украины);

– в соответствии c ч. 3ст. 369 нового УК Украины добровольное заявление
взяткодателю необходимо сделать после дачи взятки (опять неопределённым ос/
таётся чрезвычайно важный момент: когда именно взяткодатель должен обратить/
ся с заявлением, чтобы оно давало основания следователю, прокурору или суду
освободить его от уголовной ответственности);

– определённо смягчились нормы санкций за получение и дачу взятки;
– существенное условие — за провокацию взятки (ст. 370 нового УК Украины);
– вводятся штрафы за получение/дачу взятки; штрафы становятся альтерна/

тивным наказанием;
– срок запрета занимать определённые должности или заниматься определён/

ной деятельностью снижён с 5/ти до 3/х лет (вопреки всякой логике — О. Л.);
– крупным размером взятки считается сумма в 200 и более раз, а особо круп/

ным — сумма в 500 и более раз превышающая необлагаемый минимум доходов
граждан (ст. 368 нового УК Украины).

Мы считаем, что новый УК Украины, принятый Верховной Радой Украины, не

ÇÌ²ÖÍÅÍÍß ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÊÓ ÒÀ ÁÎÐÎÒÜÁÀ Ç² ÇËÎ×ÈÍÍ²ÑÒÞ UUUUUUUUUU

© О. В. Логінов, 2002



68

может эффективно противодействовать преступным проявлением должностной
корыстной направленности.

Колония или тюрьма ещё никого не исправили. Поэтому наказание за
должностные корыстные преступления должны иметь экономический, материаль/
ный характер; основной его вид — штраф. Необходимо:

– заменить уголовные наказания (ст. ст. 368/370 нового УК Украины) в виде
лишения свободы на высокие штрафные санкции, которые будут превышать сто/
имость (размер) получаемых (предлагаемых) вознаграждений как минимум в 10/
20 раз и возложить на взяточника обязанности оплаты всех судебных издер&
жек за счёт собственности, принадлежащей ему и его семье;

– не только снимать взяточника с должности, но и запретить ему уголов/
ным законом в будущем занимать любые должности в общественном и госу&
дарственных учреждениях;

– в плане борьбы с коррупцией дополнить диспозицию ст. 368 нового УК
Украины, изложив в следующей редакции: “Получение должностным лицом в
любом виде взятки за выполнение или невыполнение в интересах того, кто даёт
взятку, любого действия с использованием данной им власти или должностного
положения, или совершения коррупционных действий, — наказывается…”

Таблица 1.
Основные и дополнительные уголовные наказания

за взяточничество в Украине и зарубежных странах

Примечания: 1) получение взятки; 2) дача взятки; 3) посредничество во взяточниче/
стве; 4) провокация взятки; от 0 до 25 — количество лет лишения свободы; — запрет на
занятие должностей (государственных и публичных до Ґ — насовсем; (25) и (15) — сроки
лишения свободы в штате Нью/Йорк (США).

Свободными направлениями для совершенствования отечественного законода/
тельства о взяточничестве, является состояние такого в зарубежных странах (Рос/
сийская Федерация, Польша, Венгрия, США, Великобритания, Франция, Германия,
Италия). Общую картину показывает Таблица 1 “Основные и дополнительные
уголовные наказания за взяточничество в Украине и зарубежных странах”, со/
ставленная на основе УК Украины, действовавшего до1.09.2001г., нового УК Укра/

Î. Â. Ëîã³íîâUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
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ины действующего с 1.09.2001 г., УК Российской Федерации, Примерного УК
США [2, 167/172], правовой литературы [3, 139/142; 4, 124/161; 5,263/284].

Совсем краткий анализ данных таблицы свидетельствует, что в Германии, Анг/
лии, Чехии, где уровень взяточничества низкий и контролируемый, сроки лишения
свободы за взяточничество значительно ниже, чем в новом УК Украины. В УК
Российской Федерации, Чехии, США, Англии, Германии, Франции широко применя/
ются штрафы как санкции за взяточничество (Франция — до 1000000 франков),
США — до10 тыс. долларов, Англия — до 5 тыс. фунтов). Для США, Англии, Чехии,
характерно лишение взяточников права занимать должности навсегда, а не на
3 года. В Великобритании взяточников лишают также повышенной государствен/
ной пенсии и избирательных прав (на время).
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КРИМІНАЛЬНЕ ПОКАРАННЯ ЗА ХАБАРНИЦТВО В НОВОМУ
КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ ТА В ЗАРУБІЖНОМУ

КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

РЕЗЮМЕ

При аналізі відповідних матеріалів України та зарубіжних країн
дійшли висновку, що покарання за службові корисливі злочини повин/
не мати переважно економічний, матеріальний характер. Основне по/
карання — дуже високі штрафи, позбавлення високих посад та втрата
права займатися певною діяльністю на довічні строки.

Ключові слава: хабар, одержання хабара, давання хабара, вимаган/
ня хабара, службова особа.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПО НОВОМУ УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

УКРАИНЫ

Рассмотрены применяемые в отношении несовершеннолетних
преступников виды наказаний по новому уголовному законодатель/
ству Украины. Дается их краткая характеристика. Проводится сравни/
тельный анализ с подобными нормами прежнего уголовного законода/
тельства и практикой их применения.

Ключевые слова: виды наказаний, штраф, общественные и испра/
вительные работы, арест, лишение свободы на определенный срок.

Не так давно в законную силу вступил новый УК Украины. Он в значитель/
ной мере восполняет пробелы и недостатки прежнего уголовного законодатель/
ства, в большей степени отвечает задачам максимального обеспечения охраны
личности, всесторонней охраны жизни, здоровья, чести, достоинства, прав и свобод
граждан, построения и защиты демократии в нашем государстве. Одной из отли/
чительных особенностей нового УК Украины от УК Украины 1960 года является
более дифференцированная система Общей части. Так, в Общей части нового УК
Украины законодатель выделил и закрепил институты, потребовавшие специаль/
ного регулирования, значительно расширил количество статей и разделов. В част/
ности, самостоятельный раздел посвящен и особенностям уголовной ответствен/
ности несовершеннолетних. Опыт зарубежных стран, в которых предусмотрены
отдельные законы об уголовной ответственности несовершеннолетних или само/
стоятельные разделы в уголовных кодексах, доказывает целесообразность такого
подхода.

В прежнем УК Украины подобного раздела не существовало, и положения зако/
на, регламентирующие уголовную ответственность несовершеннолетних, были рас/
сосредоточены. Это препятствовало формированию целостной, отражающей все не/
обходимые особенности, системы норм об уголовной ответственности несовершен/
нолетних, что, в свою очередь, не позволяло правоприменительным органам в рабо/
те с несовершеннолетними правонарушителями в достаточной мере использовать
возможности, предоставляемые уголовным законодательством. В новом УК Украи/
ны в разделе XV “Особенности уголовной ответственности и наказания несовер/
шеннолетних” (статьи 97 — 108) представлены все статьи об особенностях уголов/
ной ответственности несовершеннолетних. Многие его положения новы, не опробо/
ваны практикой, должны пройти испытание временем. Охарактеризуем некоторые,
по нашему мнению актуальные, аспекты уголовной ответственности несовершенно/
летних по новому уголовному законодательству Украины, — виды наказаний, приме/
няемых в отношении несовершеннолетних преступников.

Так, в соответствии со статьей 98 УК Украины к несовершеннолетним, совер/
шившим преступление, применяются такие основные виды наказаний: штраф,
общественные работы, исправительные работы, арест, лишение свободы на
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определенный срок. Подобное расположение видов основных наказаний в уго/
ловном законе (от более мягкого к более тяжкому), думается, отражает тенденцию
экономии уголовной репрессии и подчеркивает гуманное отношение законодателя
к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет. Как дополнительные
наказания к несовершеннолетним преступникам могут применяться штраф и
лишение права занимать определенные должности или заниматься опреде&
ленной деятельностью.

Штраф, как вид наказания, применяемый к несовершеннолетним преступни/
кам, представляет собой меру наказания, выражающуюся во взыскании в доход
государства определенной суммы денег. В соответствии со статьей 99 нового УК
Украины, штраф применяется лишь к несовершеннолетним, которые имеют “само/
стоятельный доход, собственные средства или имущество, на которое может быть
обращено взыскание” [2, 461]. Размер штрафа устанавливается судом в пределах
до пятисот установленных законодательством не облагаемых налогом миниму/
мов с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения
подростка. При этом, суд применяя данную меру наказания, очевидно, должен учи/
тывать, что размер штрафа, налагаемого на несовершеннолетнего, должен соответ/
ствовать задачам воспитательного воздействия, отражать тяжесть совершенного
преступления и быть посильным для подростка, соответствуя его материальному
положению. Однако ранее проведенные исследования позволяют отметить, что в
отношении несовершеннолетних такая мера государственного принуждения как
штраф применяется крайне редко [3, 51].

Общественные работы в соответствии со статьей 100 нового УК Украины
могут быть назначены несовершеннолетнему в возрасте от 16 до 18 лет. Пре/
жнее уголовное законодательство не знало такого наказания для несовершенно/
летних и отечественный законодатель не дает понятия общественные работы. Ду/
мается, под этим видом наказания подразумевается выполнение подростком по/
сильного (физического или умственного) труда, направленного на возмещение или
компенсацию ущерба, причиненного его преступным поведением. При этом целью
является не только возмещение или компенсация ущерба, но и общая превенция и,
прежде всего, воспитательное воздействие закона на подростка.

Кроме того, учитывая специфику данного вида наказания, законодатель ограни/
чил возможный возраст несовершеннолетнего с 16 до 18 лет и пределы выполне/
ния работ во времени — от 30 до 120 часов, не более двух часов в день в
свободное от учебы и основной работы время.

Исправительные работы как вид наказания для несовершеннолетних, совер/
шивших преступление, прежнему УК Украины были известны. Анализ судебной
практики показывал, что исправительные работы по прежнему уголовному законо/
дательству применялись к несовершеннолетним, прежде всего за преступления,
которые не представляли большой общественной опасности и при альтернативной
санкции, предусматривающей такой вид наказания [3, 51].

В новом УК Украины указано, что исправительные работы могут быть назна/
чены по месту работы несовершеннолетнему в возрасте от 16 до 18 лет на
срок от двух месяцев до одного года. При этом с заработка несовершеннолетне/
го, осужденного к исправительным работам, в доход государства осуществляется
отчисление в размере, установленном приговором суда от 5 до 10 процентов.

Очевидно, законодатель при наказании несовершеннолетних, совершивших пре/
ступные деяния, предполагает применение труда, как обязательное условие воспи/
тания и исправления осужденных.

Принципиальным новшеством в новом УК Украины является такой вид нака/
зания несовершеннолетних преступников, как арест. В соответствии со статьей
101 УК Украины арест заключается “в содержании несовершеннолетнего, на мо/
мент постановления приговора достигшего 16 лет, в условиях изоляции в специ/
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ально приспособленных учреждениях на срок от пятнадцати до сорока пяти су/
ток” [2,101]. Подобный вид воздействия на несовершеннолетних правонарушите/
лей известен законодательству зарубежных стран. Например, в Германии, так на/
зываемый юношеский арест является одной из основных принудительных мер
воспитательного характера. При этом исследователями отмечается тенденция
усиления карательного содержания принудительных мер воспитательного характе/
ра в Германии. В законодательстве этого государства оговариваются три вида
ареста: короткий — на срок не более 6 дней; арест на свободное время, то есть
на субботу и воскресенье — сроком от 1 до 4 суббот и воскресений; длительный
— сроком от одной до 4 недель [4,98]. Думается, отечественный законодатель
совершенно обоснованно относит арест к одному из видов наказаний, хотя и име/
ющих определенную воспитательную направленность, а не к принудительной мере
воспитательного характера. По нашему мнению, такой вид наказания как арест,
будет иметь воспитательное воздействие на подростка, только в случае соответ/
ствующих поставленным задачам условиях содержания последнего. Подобные
условия предполагают не только изоляцию подростка от внешнего мира, обрыв
его антисоциальных связей, но и необходимое воспитательное воздействие, кото/
рое может выражаться как в педагогической работе, так и принудительном, по/
сильном труде.

Последним в перечне основных наказаний, которые применяются к несовер/
шеннолетним преступникам, отечественный законодатель закрепил лишение сво&
боды на определенный срок. Этот вид наказания, не будучи главной мерой в
борьбе с преступностью несовершеннолетних, в большом количестве случаев в
настоящее время, является необходимым средством воздействия, оказывающим
наиболее действенное влияние на определенную категорию несовершеннолетних
преступников.

Однако изоляция от общества подростка подрывает не только социально вред/
ные, но и социально полезные связи и влияния подростка, а в местах лишения
свободы, кроме положительного воздействия, подросток подвергается и отрица/
тельному влиянию со стороны лиц, не желающих встать на путь исправления.

В соответствии с частью 1 статьи 102 нового УК Украины, наказание в виде
лишения свободы несовершеннолетним не может быть назначено на срок свы&
ше 10 лет. Однако, в случае совершения несовершеннолетним особо тяжкого
преступления, сопряженного с умышленным лишением жизни человека, может
быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Необходимо отметить, что в прежнем УК Украины, срок лишения свободы несо/
вершеннолетних не мог превышать 10 лет. Думается, при создании действующего
УК Украины законодатель учел мнение, что в связи с акселерацией и сложившейся
криминогенной обстановкой, которая сегодня имеет тенденцию к усугублению, есть
необходимость усилить ответственность несовершеннолетних в возрасте от 16 до
18 лет за совершение ими особо опасных преступлений (например, умышленное
убийство с отягчающими обстоятельствами) и увеличить для них максимальный
срок лишения свободы с 10 до 15 лет [5, 29]. Очевидно, следует согласится, с тем, что
ужесточение наказания крайне неэффективное средство в борьбе с преступностью.
Куда большее значение имеет здесь неотвратимость, “неизбежность наказания”, а не
его жестокость [6, 130]. Думается, что целесообразность подобного шага со стороны
законодателя должна пройти испытание практикой.

В соответствии с частью 2 статьи 102 нового УК Украины, наказание в виде
лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему, впервые совер/
шившему преступление небольшой тяжести. Введение данной нормы в новый УК,
думается, обусловлено опытом многолетней практики, которая не давала ожидае/
мого положительного эффекта при назначении несовершеннолетним за совершен/
ные впервые подобные преступления наказания в виде лишения свободы.
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Кроме того, часть 3 статьи 102 нового УК Украины предусматривает 5 макси/
мальных сроков лишения свободы в зависимости от тяжести преступления, за
совершение которого осуждается несовершеннолетний: 1) за совершенное повтор/
но преступление небольшой тяжести — на срок не более двух лет; 2) за преступ/
ление средней тяжести на срок не более 4 лет; 3) за тяжкое преступление — на
срок не более семи лет; 4) за особо тяжкое преступление — на срок не более 10
лет; 5) за особо тяжкое преступление, сопряженное с умышленным лишением
жизни человека — на срок до 15 лет.

Подобная дифференциация наказаний, применяемых в отношении несовершен/
нолетних преступников, а также дифференциация сроков лишения свободы, огра/
ничение только их верхнего предела, отражает тенденцию сокращения законодате/
лем карательных направлений в уголовной политике в отношении лиц, не достиг/
ших 18 лет, и очевидно, предоставит суду больше возможностей для учета не толь/
ко тяжести и субъективной стороны совершенного подростком преступления, но
и личности виновного.

Таким образом, законы устанавливающие особенности уголовно/правового ре/
гулирования ответственности несовершеннолетних, ориентированны на макси/
мальное обеспечение специально/предупредительного воздействия. Принцип эко/
номии репрессии и их профилактическая направленность, ориентация на исправле/
ние и перевоспитание совершивших преступление в возрасте до восемнадцати
лет выражены более ярко, чем в других, общих нормах. Подобный подход обус/
ловлен возрастными и социально/психологическими особенностями несовершен/
нолетних, их определяющей ролью в будущем развитии общества.
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ
ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

РЕЗЮМЕ

Види покарань, що застосовуються до неповнолітніх злочинців, їх
деференціація у новому кримінальному законодавстві України дає
можливість суду призначати покарання, відповідне скоєному злочину,
враховувати при цьому всі особливості особи неповнолітнього зло/
чинця. Деякі види покарань є новими у вітчизняному законодавстві та
повинні ще витримати випробування часом і практикою.

Ключові слова: види покарань, штраф, громадські та виправні ро/
боти, арешт, позбавлення волі на певний строк.
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УГОЛОВНОKПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ

В предлагаемой статье содержится уголовно/правовой анализ об/
щественной опасности, прослеживается связь общественной опаснос/
ти со всеми элементами состава преступления: объектом, объективной
стороной, субъектом и субъективной стороной.

Ключевые слова: общественная опасность, вредные последствия,
субъект преступления, объект преступления, субъективная сторона
преступления, объективная сторона преступления.

Совершение любого общественно опасного деяния вызывает негативные изме/
нения в объективной действительности, наносит вред охраняемым законом
объектам либо создает угрозу причинения такого вреда. Именно общественная
опасность — это то важное социальное свойство преступления, которое лежит в
основе запрещения уголовным законом деяния (действия или бездействия) под
угрозой наказания. Наиболее отчетливо общественная опасность деяния про/
является в вызываемых им вредных последствиях. Вредные последствия можно
определить как вред (ущерб), причиняемый преступным деянием общественным
отношениям, охраняемым уголовным законом, либо как реальную угрозу причине/
ния такого вреда. Этот вред заключается в дестабилизации общественных отно/
шений, в нарушении правопорядка, а также в нарушении законных прав и свобод
граждан и организаций. При этом совершение преступления очень часто сопря/
жено с причинением материального, физического и морального вреда потерпевше/
му лицу [1, 34]. Характер и размер причиненного вреда определяют, прежде всего,
степень общественной опасности преступления. Прерогатива в оценке степени
общественной опасности того или иного деяния принадлежит законодателю. Толь/
ко он, установив, что то или иное действие (бездействие) способно причинить су/
щественный вред личности, ее правам и свободам, собственности, общественному
порядку, общественной безопасности, окружающей среде, конституционному строю
Украины, может признать его преступлением.

Разделяя положение, согласно которому опасность зависит от воли и сознания
законодателя, криминалисты не могли выработать единого взгляда на ту роль, ко/
торую в этой связи играют признаки субъективной стороны (вина, мотив, цель).
Разброс мнений был весьма широк, однако можно выделить две основные точки
зрения. Сторонники одной из них характеризовали общественную опасность как
свойство, зависящее исключительно от специфики объекта посягательства, а также
размера, способа, места, времени и обстановки причинения вреда [2,97]. Представи/
тели другого подхода основывались на посылке, согласно которой общественная
опасность есть свойство, присущее преступлению в целом и определяемое не
только вышеназванными, объективными, но и субъективными признаками (виной,
мотивом, целью) [3, 122]. Заметим, что в рамках такого взгляда было высказано
немало идей.

Интересна концепция В. С. Прохорова, различающего общественную опас�
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ность вообще и общественную опасность преступления. Категория обще/
ственной опасности, — как он считает, — выражает весь тот ущерб, который при/
чиняется обществу, ущерб, не зависящий от социальных и нравственных качеств
лица, его причинившего, и вины. И лежит в фундаменте общественной опасности
преступления — явления, в формировании которого участвуют по существу все
его элементы. Общественная опасность преступления, по его мнению, складывает/
ся из всех элементов состава. Характеристику общественной опасности, ее объем
дают и объект посягательства, и объективная сторона, и субъект, и субъективная
сторона. Однако “ведущими и определяющими для общественной опасности всей
совокупности преступлений являются объективные признаки деяния, а среди них
— объект и последствия преступления” [4, 248].

Данная точка зрения заслуживает внимания. Но ей присущи некоторые недо/
статки. В частности, автор, выделяя все элементы состава, приоритетное значение
отдает объекту и последствиям преступления, как признакам объективной сторо/
ны, уменьшая роль всех остальных признаков состава преступления. По нашему
мнению, общественная опасность как свойство преступления имеется лишь тогда,
когда налицо вся совокупность его элементов. Наличие всех признаков преступ/
ления свидетельствует, по общему правилу, и о наличии общественной опасности.

Итак, сущность общественной опасности деяния определяется всеми
элементами состава.

Рассмотрим влияние признаков, характеризующих субъект как общественную
опасность.

Во/первых, в Уголовном кодексе Украины предусматривается ряд преступле/
ний, субъектом которых может быть только лицо, наделенное специальными при/
знаками (военнослужащие, должностные лица и т. д.). Повышается общественная
опасность деяния, и тогда, если оно совершено особо опасным рецидивистом. В то
же время понижается общественная опасность содеянного, если деяние совершено
несовершеннолетним или женщиной, находящейся в состоянии беременности.

Во/вторых, лицо, совершившее деяние, содержащее признаки преступления, мо/
жет быть освобождено от уголовной ответственности, если будет признано, что на
момент расследования или рассмотрения дела судом, лицо перестало быть обще/
ственно опасным. Об утрате лицом общественной опасности свидетельствуют не
только объективные условия его жизни, но и его действенное раскаяние после
совершения преступления, а также его примерное поведение и честное отношение
к исполнению своих профессиональных и общественных обязанностей. Характер
изменений, произошедших в обстановке, в которой находится лицо, совершившее
преступление, может быть различным, но во всех случаях они должны разрывать
ту совокупность причин и условий, в которой было совершено преступление, и
исключать возможность совершения данным лицом новых преступлений в даль/
нейшем. Например, в освобождении виновного от должности, с использованием
которой было совершено преступление; в прекращении супружеских отношений,
осложнение которых послужило психологической причиной преступления и т. п.

В/третьих, лицо, совершившее деяние, содержащее признаки преступления, не
представляющего большой общественной опасности, может быть освобождено от
уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление и перевоспи/
тание возможно без применения уголовного наказания. При этом деяние, за кото/
рое лицо освобождается от уголовной ответственности, преступлением не являет/
ся и таковым признаваться не может. Орган дознания, следователь, прокурор или
суд в основу такого решения вкладывают отсутствие серьезной опасности лично/
сти, поскольку данное лицо может исправится без применения уголовного наказа/
ния. В данном случае, как и в случае, названном выше, общественная опасность
личности выступает критерием признания или непризнания в поведении лица
преступления.
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Общественная опасность преступления также может определяться в зависимо/
сти от форм вины, мотивов и целей. Некоторые деяния признаются общественно
опасными только при наличии умышленной вины (например, приготовление, поку/
шение, соучастие или прикосновенность), либо специальной цели (ст. 307 УК),
либо особых мотивов (злоупотребление властью или служебным положением).
Так, преступления, совершенные по неосторожности, представляют собой меньшую
общественную опасность, чем преступления, совершенные умышленно. В тех слу/
чаях, когда мотив и цель совершения преступления непосредственно указаны в
законе, они учитываются судом при квалификации деяния. Во всех остальных слу/
чаях они учитываются судом при назначении наказания.

Содержание общественной опасности деяния в общих чертах раскрывается в
ст. 1 УК Украины посредством перечисления объектов уголовно/правовой охра/
ны, которым причиняется или может быть причинен вред. Таковыми являются:
права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и
общественная безопасность, окружающая среда, конституционный строй Украины.
Исходя из направленности деяния на определенный объект (основные интересы,
ценности общества), то есть важности объекта посягательства, наибольшую обще/
ственную опасность представляют преступления против прав и свобод человека
и гражданина.

По мнению Б. С. Никифорова именно объект преступления, как его понимает
уголовное право, прежде всего и более того, чем какой/либо другой элемент соста/
ва, определяет политическую природу отдельных групп преступлений и каждого
преступления в отдельности [5, 124].

Общественная опасность преступления во многих случаях зависит и от вреда,
который причиняет или может причинить совершенное деяние. Некоторые деяния
становятся общественно опасными с момента совершения действия или бездействия
независимо от того, какие они повлекли за собой вредные последствия. Другие же
приобретают общественную опасность лишь при наступлении тех последствий, ко/
торые указаны в законе. Характер последствий, позволяющих отнести деяние к
числу общественно опасных и преступных, может быть описан по/разному. Иногда
последствия четко определены (причинение вреда здоровью, материальный ущерб).
Преступные последствия двояко влияют на общественную опасность деяния: с од/
ной стороны, они влияют на квалификацию преступления, а с другой стороны, играют
существенную роль при назначении меры наказания. Например, злоупотребление
властью или служебным положением, халатность и ряд других деяний признаются
законом общественно опасными лишь при причинении существенного вреда госу/
дарственным или общественным интересам либо охраняемым законом правам и
интересам граждан; наступление тяжких последствий, причиненных преступлением,
свидетельствуют о наличии в действиях лица признаков квалифицированного со/
става преступления (ст. ст. 185, 186, 187УК Украины).

Общественная опасность преступления может также зависеть от места, време/
ни, способа и обстановки его совершения. Так, согласно ч. 4 ст. 407 УК Украины
самовольное оставление части или места службы, независимо от продолжительно/
сти, признается общественно опасным в условиях военного положения или в бо/
евой обстановке; мародерство вещей, находящихся при убитых и раненных, —
только на поле боя (ст. 432 УК Украины).

Таким образом, вышеизложенное позволяет прийти к выводу, что общественная
опасность, будучи объективным свойством преступления, определяется на основе
и с учетом всех элементов состава преступления.
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КРИМІНАЛЬНОKПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
СУСПІЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

РЕЗЮМЕ

При аналізі проблеми виявлено необхідність розглядати сутність
суспільної небезпеки з урахуванням усіх ознак, які характеризують
елементи складу злочину.

Ключові слова: суспільна небезпека, шкідливі наслідки, суб,єкт
злочину, об’єкт злочину, суб’єктивна сторона злочину, об’єктивна сто/
рона злочину.
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СПЕЦІАЛЬНІ ВИДИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ В СФЕРІ ОБІГУ

НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ: ПИТАННЯ
ПРАВОВІДНОСИН

Розглянуто теоретичні питання, що стосуються правовідносин, які
складаються між державою та особою при звільненні останньої від
кримінальної відповідальності з спеціальних підстав, що передбачені
ч. 4 ст. 307, ч. 4 ст. 309 та ч. 4 ст. 311 КК України. Досліджується
динаміка цих правовідносин, розвиток їх окремих елементів.

Ключові слова: звільнення від кримінальної відповідальності, кри/
мінальні правовідносини, юридичний факт, зміст кримінальних право/
відносин.

Проблема правовідносин у кримінальному праві завжди була у колі уваги
вітчизняних криміналістів, хоча багато її аспектів так досі й залишаються спірни/
ми. Зокрема, не досягнуто єдності у розумінні самого поняття кримінально/правові
відносини, їх змісту, видів, моменту виникнення і припинення тощо. Разом з тим,
точне визначення у цих проблемах має важливе значення для застосування крим/
інального закону як щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності, так
і щодо звільнення її від такої.

У загальній теорії права правові відносини визначаються переважною
більшістю вчених як урегульовані нормами права реальні конкретні суспільні
відносини в єдності їх форми і змісту [1, 7], як такі відносини, учасники яких
взаємно наділені правами і обов’язками [2, 30]. Л. С. Явич визначає правовідноси/
ни “як різновид суспільних відносин, які за своєю формою виступають як індивіду/
ально визначений зв’язок уповноважених і зобов’язаних осіб, що реалізують свої
суб’єктивні права і виконують покладені на них юридичні обов’язки” [3, 234]. В
цілому, ´рунтуючись на такому підході, визначають кримінальні правовідносини і
спеціалісти з кримінального права. Так, на думку О. І. Санталова, кримінально/
правові відносини — це урегульовані нормами кримінального права відносини між
державою і особою, яка скоїла суспільно небезпечне діяння [4, 51]. А Н. А. Огур/
цов вважає, що їх суть зводиться до відносин держави з особою, яка скоїла злочин
(злочинцем) [5, 27]. Таким чином, не вдаючись до поглибленого аналізу поглядів
на поняття кримінальних правовідносин, можна констатувати, що в цілому у кри/
мінально/правовій літературі склалося розуміння їх як врегульованих нормами
кримінального права відносин між державою та особою, що вчинила злочин. Прин/
ципово з таким підходом можна погодитися, оскільки він, як було відзначено, ´рун/
тується на загальнотеоретичному вченні про правовідносини. Сказане, однак, не
заперечує необхідності уточнення окремих позицій, головним чином у зламі до
проблеми кримінальних правовідносин при звільненні особи від кримінальної
відповідальності, у тому числі й за спеціальними підставами, що передбачені ч. 4
ст. 307, ч. 4 ст. 309 та ч. 4 ст. 311 КК України.

Як відомо, підставою виникнення будь/яких, у тому числі й кримінальних, право/
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відносин є юридичний факт [6, 9]. Таким юридичним фактом, що тягне виникнення
кримінальних правовідносин, преважною більшістю криміналістів справедливо
називається вчинений особою злочин [7, 215/216; 8, 19; 9, 41]. Разом з тим, було
висловлено й інші міркування щодо сутності юридичного факту, який породжує
кримінальні правовідносини. Так, наприклад, Я. М. Брайнін вважав, що юридичним
фактом, який породжує кримінальні правовідносини, є акт притягнення особи як
обвинуваченого [10, 96]. Н. І. Загородников та В. Г. Смирнов вважають, що таким
юридичним фактом є набуття законної сили обвинувальним вироком суду [11, 44/
45; 12, 153/159]. З останніми підходами погодитися важко. Як відомо, встановлення
органом дізнання, слідчим або судом ознак злочину ще не вирішує остаточного
з’ясування питання про реальне вчинення злочину. Тому існування юридичного
факту взагалі невірно зводити до встановлення ознак злочину, наприклад, слідчим
або судом. Відомо, що на практиці помилки хоча і небажані, але можливі і в ста/
діях судового розгляду і винесення вироку. Реальність, а точніше сказати матері/
альність вчинення злочину, не пов’язана з фактом виявлення його ознак органами
попереднього розслідування або винесення судом обвинуваченого вироку. Якщо
злочин скоєно, але органи дізнання або попереднього слідства не виявили його,
кримінально/правові відносини існують, оскільки вчинення злочину і є об’єктивною
реальністю, яка повинна бути пізнана і встановлена слідством і судом. М. С. Стро/
гович справедливо відзначив, що “вирок суду не робить людину злочинцем, а визна/
чає злочинцем того, хто вже є злочинцем, хто став ним у момент вчинення злочину
(якщо, звичайно, обвинувачений вирок винесений правильно)” [13, 89].

Для виникнення кримінально/правових відносин достатньо лише вчинення осо/
бою злочину. Саме з моменту вчинення злочину виникають і обов’язок особи, яка
його вчинила, зазнавати тих несприятливих наслідків, які закон пов’язує із злочи/
ном, і повноваження держави покласти на злочинця ці несприятливі наслідки. Та/
ким чином, є наявними як суб’єкти правовідносин, так і кореспондуючі одне одно/
му їх юридичні обов’язки і суб’єктивні права, тобто наявні самі кримінально/пра/
вові відносини.

Отже, з моменту вчинення особою злочину у сфері обігу наркотичних засобів
між нею та державою складається кримінальні правовідносини. Значення юридич/
ного факту діям, які породжують ці правовідносини, надає са́ме і виключно кримі/
нальний закон. Як відомо, відповідно до пункту 22 частини 1 статті 92 Конституції
України, виключно кримінальним законом визначаються діяння, які є злочином.
Крім того, всі елементи таких правовідносин також визначаються кримінальним
законом. Перш за все, кримінальний закон визначає суб’єктний склад цих право/
відносин — особу, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб’єкта злочину
(ст. 18 КК України) та державу, яка може піддати особу такій відповідальності.
При цьому державу, як учасника кримінальних правовідносин кримінальний закон
називає не прямо, а опосередковано (у ст. ст. 2, 8, 10 та інших КК України). Далі,
кримінальний закон визначає предмет таких правовідносин — кримінальну відпо/
відальність. І нарешті, він визначає права та обов’язки суб’єктів щодо предмета
правовідносин. При цьому право держави покарати злочинця обмежується обо/
в’язком покарати його лише в міру скоєного, а з боку злочинця обов’язок підляга/
ти покаранню поєднується з правом бути покараним у суворій відповідності до
закону. І лише окреслені в законі ознаки конкретного діяння (склад злочину)
служать підставою для вирішення питань про відповідальність такої особи [14, 38].

Такі кримінальні правовідносини, в яких держава має лише повноваження при/
тягнути особу до кримінальної відповідальності за скоєний злочин у сфері обігу
наркотичних засобів, є, на наш погляд, кримінальними правовідносиниами щодо по/
кладення кримінальної відповідальності. Оскільки жодного іншого повноваження,
крім повноваження покласти на особу кримінальну відповідальність, держава в
таких правовідносинах не має, то вони (ці правовідносини) існують доти, поки таке
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повноваження держави не буде нею реалізоване або не буде припинено без реал/
ізації. З метою реалізації названого повноваження органи державної влади спершу
притягують особу до кримінальної відповідальності, а потім покладають на неї таку
відповідальність. Притягнення особи до кримінальної відповідальності є стадією
кримінального переслідування і починається, як відзначив в одному зі своїх
рішень Конституційний Суд України, з моменту пред’явлення особі обвинувачення
у вчиненні злочину [15]. Сама ж кримінальна відповідальність настає вже з момен/
ту набрання законної сили обвинувальним вироком суду [15]. Таким чином, якщо
держава реалізує своє повноваження щодо покладення на особу кримінальної
відповідальності, то кримінальні правовідносини між ними існують як протягом
всього строку притягнення до кримінальної відповідальності та її зазнавання, так і
ще протягом певного строку після закінчення відбування покарання, тобто протя/
гом часу, коли ця особа вважається судимою за вчинення злочину. Саме впродовж
цього часу у держави існує і реалізується повноваження щодо покладення кримі/
нальної відповідальності на особу, яка вчинила злочин.

Однак, за певних умов кримінально/правові відносини можуть бути змінені.
Зокрема, це стосується зміни повноваження держави у таких правовідносинах. Як
відомо, зміни кримінально/правових відносин, як і їх поява чи припинення відбува/
ються у зв’язку з наявністю юридичного факту. Отже, для того, щоб кримінально/
правові відносини, в яких держава має повноваження покласти на особу кри/
мінальну відповідальність, змінилися, впродовж часу їх існування має з’явитися
інший юридичний факт, відмінний від того, який породив ці правовідносини.

Таким юридичним фактом, який здатен змінити існуючі кримінально/правові
відносини, закон визнає позитивну посткримінальну поведінку особи, яка є суб’єк/
том цих правовідносин. Для правовідносин, які складаються у зв’язку з притягнен/
ням особи до кримінальної відповідальності за злочин у сфері обігу наркотичних
засобів, закон визнає юридичними фактами три можливі види позитивної посткри/
мінальної поведінки особи. Це здача наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів чи прекурсорів і вказання джерела їх придбання; здача названих речо/
вин та сприяння розкриттю злочинів, пов’язаних з їх незаконним обігом; звернен/
ня до лікувального закладу та початок лікування від наркоманії.

Позитивна посткримінальна поведінка особи не припиняє існуючих криміналь/
но/правових відносин, а лише змінює їх. Такий висновок випливає з того, що у
правовідносинах, які продовжують існувати, зберігається суб’єктний склад попе/
редніх правовідносин — особа, яка вчинила злочин, та держава. Зберігається й
предмет правовідносин — кримінальна відповідальність за вчинення злочину.
Змінюється лише зміст цих правовідносин: в окремих випадках до повноваження
держави на притягнення особи до кримінальної відповідальності додається повно/
важення звільнити її від такої. В інших же випадках повноваження держави по/
класти на особу кримінальну відповідальність замінюється повноваженням
звільнити її від такої відповідальності.

Отже, з моменту виникнення правозмінюючого факту існуючі між особою та
державою кримінальні правовідносини не припиняються, а змінюються, трансфор/
муються. Якщо до цього вони існували як кримінальні правовідносини, змістом
яких було покладення на особу кримінальної відповідальності, то віднині вони існу/
ють як кримінальні правовідносини, змістом яких є або повноваження держави
покласти на особу кримінальну відповідальність чи звільнити її від такої, або лише
обов’язок звільнити її від кримінальної відповідальності.

Такі можливі варіанти зміни повноважень одного із суб’єктів кримінальних
правовідносин цілком відповідають класифікації видів звільнення від криміналь/
ної відповідальності на обов’язкові та факультативні. Очевидно, що коли новий
юридичний факт створює для держави у кримінально/правових відносинах повно/
важення на звільнення особи від кримінальної відповідальності як додаткове до
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повноваження покласти на неї таку відповідальність, то має місце факультативний
вид звільнення від кримінальної відповідальності. У такому разі суд, який пред/
ставляє державу у цих правовідносинах, спершу обирає одне з двох повноважень,
що йому належать, а потім реалізує обране повноваження.

В інших випадках новий юридичний факт замінює повноваження держави по/
класти на особу кримінальну відповідальність іншим повноваженням — повнова/
женням звільнити її від такої. У цьому разі суд уже не постає перед вибором,
оскільки обирати йому немає з чого: він має лише одне повноваження і зобов’яза/
ний його реалізувати. Інакше кажучи, суд у такому разі імперативно зобов’язаний
звільнити особу від кримінальної відповідальності, що характерно саме для обо/
в’язкових видів звільнення.

Оскільки звільнення особи від кримінальної відповідальності за злочини у
сфері обігу наркотичних засобів є обов’язковим видом звільнення, то, очевидно,
що у даному разі має місце другий варіант розвитку кримінальних правовідносин.
Вчинення особою злочину у сфері обігу наркотичних засобів є тим юридичним
фактом, що породжує кримінальні правовідносини, в яких держава повноважна
покласти на цю особу кримінальну відповідальність. Коли ж під час існування цих
правовідносиин така особа вчинить певні дії, які законом визнаються як юридич/
ний факт, що змінює зміст даних правовідносин, то вони перетворюються на право/
відносини щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності. Державне по/
вноваження в ньому змінюється, і держава більше не має права покласти на особу
кримінальну відповідальність, а лише зобов’язана звільнити її від такої.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ

НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ:
ВОПРОСЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ

РЕЗЮМЕ

Уголовное правоотношение возникает между государством и чело/
веком с момента совершения последним преступления. В случае же
совершения данным лицом в дальнейшем позитивных посткрими/
нальных действий в данном правоотношении изменяется содержание,
а именно: полномочие государства возложить не преступника уголов/
ную ответственность заменяется полномочием освободить его от та/
ковой.

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности,
уголовные правоотношения, юридический факт, содержание уголовных
правоотношений.
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ВИКРАДЕННЯ ЛЮДЕЙ З МЕТОЮ ВИКУПУ ЯК ОДИН
З НАПРЯМКІВ ПРОТИПРАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ УГРУПОВАНЬ

З МІЖРЕГІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ
ЗЛОЧИННИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ

Представлено результати дослідження одного з основних на/
прямків протиправної діяльності організованих злочинних угрупо/
вань (формувань) з міжрегіональними та міжнародними злочинними
зв’язками: етапи процесу викрадення людини з метою викупу, який
складається з п’яти основних компонентів; структуру організованого
злочинного угруповання, яке спеціалізується у цьому напрямку про/
типравної діяльності; основні методи впливу, які застосовуються чле/
нами угруповань з метою досягнення своєї мети та ін.

Ключові слова: викрадення людини з метою викупу, міжрегіо/
нальні та міжнародні злочинні формування.

Викрадення людей з метою викупу за ступенем суспільної небезпеки в струк/
турі корисливо/насильницьких злочинів можна, як здається, поставити на один
рівень з убивствами на замовлення та іншими подібними злочинами.

Аналіз наукової літератури, практичної діяльності правоохоронних органів, ма/
теріалів масової інформації, які присвячені цій темі, свідчить про те, що в
більшості випадків викрадення людей, з метою викупу чинять злочинні формуван/
ня. Цей кримінальний бізнес, який приносить достатньо серйозні прибутки, зокре/
ма властивий організованим злочинним угрупованням, які мають міжрегіональні
та міжнародні злочинні зв’язки (і, як правило, формуються за етнічним принци/
пом). Сказати точно, коли виник цей вид кримінального бізнесу достатньо складно,
проте з повною впевненістю можна стверджувати, що викрадення людей з метою
викупу, як один з напрямків злочинної діяльності існує з часів виникнення орга/
нізованої злочинності.

Останнім часом найбільше поширене викрадення людей в СНД на півдні Росії,
в Чеченській республіці та прилягаючих до неї територіях у період 1994/2000. Пік
викрадення людей, за даними статистики, у цьому регіоні припав на 1996 рік;
тільки за той рік було захоплено близько 427 осіб [1, 9]. Усього ж за даними
правоохоронних органів в Росії за два роки (1998–1999) було викрадено близько
1300 осіб.

За статистичними даними на території Російської Федерації за вчинення даного
виду злочину (ст. 126 КК Росії) зареєстровано: у 1997 році — 1140 злочинів,
1998 р. — 1415, 1999 р. — 1554. За вчинення цих злочинів у 1997 р. було затри/
мано 722 особи, у 1998 р. — 938, 1999 р. — 1169 [2, 369].

Що ж треба розуміти під викраденням людей з метою викупу? На наш погляд,
це протиправні навмисні дії, сполучені з таємним, відкритим (поєднаним з напа/
дом чи ні) або за допомогою обману захопленням живої людини, вилученням її зі
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звичних життєвих для неї умов і з наступним переміщенням її з місця постійного
або тимчасового перебування та утриманням проти її волі до іншого місця з ме/
тою одержання викупу.

На думку Н. Е. Мартиненко, процес викрадення у більшості випадків припус/
кає сукупність трьох послідовних дій: захоплення, переміщення та наступне утри/
мання потерпілого [3, 12].

На наш погляд, цей процес з метою викупу, як правило, складається з п’яти
послідовних основних діянь:

1. розвідувальної діяльності, метою якої є виявлення майбутньої жертви.
Проведення операцій для:
2. захоплення;
3. переміщення;
4. утримання;
5. обміну жертви на викуп.
Структура організованих злочинних формувань, що спеціалізуються в цій га/

лузі кримінального бізнесу достатньо гнучка, і наявність або відсутність тих або
інших структурних елементів залежить від багатьох умов, у яких діють формуван/
ня. Зокрема від кількості членів формування, території, на якій воно діє, національ/
них особливостей і т. ін.. Так, наприклад, при незначній кількості членів форму/
вання, окремі функції, покладені на той або інший структурний підрозділ злочинно/
го угруповання, можуть бути сумісні.

Умовно структуру організованого злочинного формування, що спеціалізується у
цьому напрямку злочинної діяльності, можна розподілити на такі елементи:

1. Керівна ланка
Керувати злочинним формуванням може як один керівник, так і кілька; при

цьому керівництво операціями по викраденню людей може здійснюватися як без/
посередньо, так і через інших осіб (наприклад, через призначеного представника).

2. Група розвідки
Основними завданнями даного підрозділу є:
– виявлення майбутніх жертв, тобто осіб, які мають високий рівень матеріаль/

ного забезпечення;
– детальне вивчення їх способу життя, а також членів сім’ї (вивчаються місця

проживання, роботи та відпочинку, маршрути та час пересування; визначається
наявність джерел і розмірів нелегального прибутку і т. ін.);

– вивчення зв’язків майбутньої жертви (виявляються та вивчаються близькі
друзі, ділові партнери, наближені співробітники і т. ін.).

Кількість членів цього підрозділу може коливатися (та у середньому складати/
ся) від двох до п’ятьох осіб.

Так, у 1999 році у ході проведення спецоперації співробітниками спецпідрозділу
УСБУ в Рівненській області, разом з УМВС були затримані 4 представника
міжрегіонального злочинного угруповання осіб чеченської національності. Неле/
гально проживаючи в місті Рівно, вищевказані особи збирали інформацію про
суб’єктів комерційної діяльності, а також намагалися встановити контакти з пред/
ставниками місцевого кримінального середовища [4, 4].

3. Група захоплення
Здійснює безпосереднє захоплення жертви або жертв і доставку до місця май/

бутнього утримання. Підрозділ, як правило, озброєний, має засоби пересування та
мобільного зв’язку. Кількісний склад підрозділу варіюється та залежить від таких
обставин як:

– особистих властивостей жертви (рівня фізичної підготовки, наявності спе/
ціальних знань та вмінь володіти прийомами самозахисту);

– наявності або відсутності охорони у майбутньої жертви;
– рівня фахової підготовки охорони та її озброєності;
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– місця проведення операції;
– поінформованості майбутньої жертви про можливе проведення операції та ін.
У середньому кількість членів групи захоплення коливається від 5 до 10 осіб.
4. Група транспортування
Якщо з певних причин викрадену людину необхідно перемістити з одного регі/

ону в інший (з однієї країни в іншу), то тоді це завдання покладається на цей
підрозділ. З метою безперешкодного переміщення через різноманітні контрольні
пункти (ДАІ та ін.), у тому числі через державний кордон, група використовує
корумповані зв’язки, що має як із колишніми, так і з діючими представниками
правоохоронних органів (МВС, СБУ, прикордонними військами і т. ін.) або вико/
ристовує фальшиві документи співробітників вищевказаних відомств.

Так, у місті Києві в 1997 році був викрадений представник одного з московсь/
ких банків Юрій Р., якого з його автомобілем “Мерседес” переміщали через дер/
жавний кордон за допомогою колишніх співробітників МВС (потерпілого через
українсько/білоруський, а автомобіль через українсько/білоруський та білорусько/
польський кордон) [5, 30].

5. Група охорони
Завдання цієї групи — забезпечити утримання викраденої людини. Для цього

використовуються різноманітні помешкання, аж до спеціально обладнаних, а також
різноманітні засоби (наручники та інші спецвироби). Крім цього, досить часто зло/
чинці щодо потерпілого застосовують різноманітні снотворні, психотропні та нар/
котичні речовини, що також дозволяють полегшити охорону жертви. Так, у згадан/
ному вище випадку Юрієві Р. після викрадення в грудний м’яз уводили не вста/
новлений медичний препарат гальмуючого впливу, який полегшив злочинцям
транспортування вищезазначеної особи через державний кордон та його подальше
утримання [5, 31].

6. Група ведення переговорів і реалізації “живого товару”
Основним завданням групи є ведення переговорів з родичами викраденої осо/

би або його представниками для узгодження розмірів бажаного викупу, а також
особиста участь у завершальній стадії протиправної операції — обміну жертви на
викуп.

Мотивом учинення даного виду злочину є одержання матеріальної вигоди, що у
переважній більшості випадків виражається у вимозі злочинців одержати гроші, і
значно рідше — одержати іншу матеріальну вигоду. Цікавим є факт, який мав
місце в місті Москві, у березні 2000 року, коли невстановленим злочинцям, як
викуп за генерального директора однієї з відомих юридичних фірм, був переданий
унікальний сапфір вартістю близько 5,2 мільйонів доларів США [6, 3].

Розмір грошового викупу, як правило, може бути від кількох тисяч доларів
США до десятків мільйонів. На території колишнього СРСР найвизначнішим
фактом, за кількістю викрадених людей, за розміром сплаченого викупу мав місце
в 1989 році, коли бандитське формування в кількості 5 осіб, яке очолював грома/
дянин Якшиянц, захопило 30 школярів разом з вчителькою; розмір викупу спла/
ченого злочинцям склав 3 мільйона доларів США [7, 323].

Найбільший із відомих закордонних викупів був виплачений так званим
бійцям Народної революційної армії Колумбії за викраденого ними відомого нар/
кобарона Гуго Гут’єріса і дорівнював 141 мільйону доларів США [8, 3].

Потерпілими, у більшості випадків, є процвітаючі бізнесмени або члени їхніх
сімей, при чому з членів сімей найчастіше викрадаються неповнолітні діти. На тери/
торії півдня Росії викрадаються військовослужбовці (від рядового до генералу), ци/
вільне населення (при чому не тільки російськомовне), журналісти (у тому числі
іноземні). Викрадення людей з метою викупу в цьому регіоні досягло таких масш/
табів, що в апаратах регіональних управлінь по боротьбі з організованою злочинні/
стю були створені спеціальні підрозділи по боротьбі з викраденням людей.

². Ã. ÏîïëàâñüêèéUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU



87

Необхідно відзначити, що “предметом угоди” викрадена людина може бути
неодноразово. Так, навесні 1999 року знаходячись на території Дагестану (Росія)
за комерційними справами громадянин України А. Руденко був викрадений че/
ченським злочинним угрупованням і вивезений на територію Чечні, де в наступ/
ному перепродавався ще чотири рази [9, 14].

Слід додати, що в даному регіоні існує поширена і добре налагоджена мережа
торгівлі людьми, яка приносить злочинним формуванням великі прибутки. Рабо/
володіння настільки повсякденна справа, що рабів навіть має місцева “інтелігентна
еліта” (директори та завучі місцевих шкіл).

Місцем викрадення людей, судячи з аналізу подібних акцій, які мали місце на
Заході, фахівці у галузі боротьби з цього виду злочинами, стверджують, що 90 %
випадків усіх викрадень відбувається у той момент, коли потерпілий знаходиться
на шляху до роботи або з роботи, недалеко від квартири або офісу [7, 324].

Іншими словами, для викрадення злочинці обирають таке місце, де жертві було
б важко змінити маршрут прямування, і при цьому використовують у своїх інтере/
сах стійкі навички поводження об’єкта викрадення. Так, у червні 1997 року в
місті Києві, при виході з готелю на щоденну ранкову пробіжку, був викрадений
президент СП “Біпа/Мода” (м. Одеса) Аркадій Табачник [10, 14], якого, до речі,
через рік було вбито в м. Одесі майже за тих самих обставин.

Як правило, час викрадення — це ранкові та вечірні часи, рідше — час обідньої
перерви. Так, наприклад один із петербурзьких бізнесменів був викрадений ра/
зом із своїм секретарем (колишньою коханкою) при відвіданні одного з ресто/
ранів, розташованих недалеко від офісу своєї фірми (вони відвідували цей ресто/
ран в певний час, майже щоденно).

Аналіз випадків вищевказаних злочинів дозволяє говорити про те, що місцем
утримання викрадених людей можуть бути як квартири, які знаходяться в багато/
поверхових будинках, так і приватні будинки. Значно рідше з цією метою викори/
стовуються недобудовані або закинуті будівлі.

Необхідно також відзначити, що для конспірації своїх злочинних дій викрадачі
можуть неодноразово змінювати місце утримання потерпілого. Так, у листопаді
1999 року, організованим злочинним угрупованням відомого київського злочинно/
го авторитету Купця був викрадений бізнесмен, громадянин Литви, який під час
перебування в руках злочинців неодноразово перевозився з однієї квартири на
іншу [11, 3].

Цікаво, що місця утримання потерпілих можуть бути як у межах одного населе/
ного пункту, так і за його межами (у тому числі за межами регіону і країни).
Повертаючись до згаданого вище прикладу викрадення громадянина Юрія Р., який
був вивезений з міста Києва і доставлений у білоруське місто Могильов, а через
1,5 місяця був знову привезений до міста Київ, де після вдалого проведення спецо/
перації правоохоронними органами був звільнений.

Методи впливу, які застосовуються членами організованих злочинних форму/
вань для досягнення своєї злочинної мети можна умовно підрозділити на такі
групи:

1. За об’єктами впливу:
– методи впливу, спрямовані на потерпілих.
– методи впливу, спрямовані на родичів потерпілого.
– методи впливу, спрямовані на партнерів по бізнесу.
– методи впливу, спрямовані на правоохоронні органи (у випадках ведення

переговорів про звільнення викраденої людини).
Як свідчить практика, злочинці паралельно впливають з одного боку на потерпі/

лого, а з іншого — на його родичів або партнерів по бізнесу, рідше — на правоохо/
ронні органи, які беруть участь у проведенні операції по звільненню викраденої
особи.
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2. За засобом впливу:
– психологічні;
– фізичні;
– сумісні.
У переважному числі випадків психологічному впливу підлягають усі об’єкти

(потерпілі, родичі та ін.); фізичному — тільки потерпілі (тобто викрадені особи).
Необхідно відзначити, що потерпілі підлягають комплексному впливу (сумісно/

му, — як психологічному, так і фізичному). Найбільш поширеною формою психо/
логічного впливу є застосування різноманітних погроз, які передаються за допомо/
гою різноманітних засобів зв’язку, а також записаних на аудіо/ або відеоносіях,
при чому рівень погроз, у випадку незгоди виконати запропоновані вимоги зло/
чинців, зростає.

Зразкова схема здійснюваного впливу така:
Спочатку родичам різноманітними каналами зв’язку, частіше телефоном, по/

відомляють про викрадення, а також передають запис, на якому викрадений про/
сить виплатити зазначену грошову суму. У випадку відмови від запропонованих
вимог злочинці можуть передати родичам або представникам потерпілого відеоза/
пис катувань, побиття потерпілого аж до покалічення. У випадках, коли з якихось
причин злочинцям не вдається досягти бажаної мети, з метою сховати сліди зло/
чину викраденого вбивають. Іноді факт вбивства можуть фіксувати на відеоплівку
для подальшого психологічного впливу на оточення потерпілого.

Отже деякі висновки.
1. Суспільна небезпека аналізованого виду злочинного діяння велика.
2. Даним видом кримінального бізнесу займаються, як правило, організовані

злочинні угруповання, які мають міжрегіональні та міжнародні злочинні зв’язки.
3. Проведення спецоперацій по звільненню викрадених людей ускладнено з

багатьох причин; у тому числі, можливостями організованих злочинних угрупо/
вань, які мають міжрегіональні та міжнародні злочинні зв’язки, перевезення викра/
дених осіб з одного регіону до іншого, а також за межі країни. У зв’язку з цими
обставинами виникають певні проблеми взаємодії між правоохоронними органами
різноманітних держав.

4. Помічено стійку тенденцію зростання кількості викрадених людей з метою
одержання викупу, в тому числі і на території України.

5. З прийняттям нового кримінального кодексу намітився прогрес у законодав/
чому забезпеченні боротьби з цим видом злочинної діяльності. Так, ст. 146 КК
України передбачає відповідальність за викрадення людини, в тому числі за дії,
вчиненні з корисливих мотивів у складі організованої злочинної групи, що обо/
в’язково позитивно вплине на результати боротьби з міжнародними та міжрегіо/
нальними організованими злочинними формуваннями.
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ПОХИЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ С ЦЕЛЬЮ ВЫКУПА КАК ОДНО
ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОТИВОПРАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
С МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ

ПРЕСТУПНЫМИ СВЯЗЯМИ

РЕЗЮМЕ

Похищение людей с целью выкупа является одним из основных
направлений деятельности организованных преступных формирова/
ний с межрегиональными и международными противоправными свя/
зями. В статье исследуется структура данных формирований и про/
цесс похищения человека с целью выкупа, рассмотрены методы воз/
действия, применяемые членами организованных преступных форми/
рований для достижения своей цели.

Ключевые слова: похищение людей с целью выкупа, межрегио/
нальные и международные преступные формирования.
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
СВЯЗАННОГО С ОТМЫВАНИЕМ ГРЯЗНЫХ ДЕНЕГ

В статье рассматриваются основные элементы состава преступле/
ния, даются дефиниции некоторым понятиям, содержащимся в уголов/
ном законе. Анализируются проблемы, с которыми могут столкнуться
правоохранительные органы при расследовании и квалификации пре/
ступления.

Ключевые слова: легализация (отмывание), грязные деньги, фи/
нансовая операция, теневая экономика.

Итак, преступники стали собственниками крупных капиталов. Государство стол/
кнулось с угрозой криминализации экономики. “Общественная опасность этого пре/
ступления обусловлена тем, что его совершение сопряжено с вовлечением в сферу
легального предпринимательства денежных средств и имущества, полученных неза/
конным, преимущественно преступным путем” [1, 89]. В нашей стране хорошо изве/
стно, как криминалитет решает проблему конкуренции. Чем выше степень кримина/
лизации, тем больше мы рискуем оказаться заложниками криминального капитала.
Как верно подмечено, “деньги, добытые преступным путем, не идут на развитие эко/
номики или на удовлетворение определенных финансовых потребностей, они ис/
пользуются для совершения преступлений, которые вредят экономике” [2, 21].

Таким образом, уголовная ответственность за отмывание призвана, прежде все/
го, поставить барьер на пути проникновения криминального капитала в экономику,
не допустить приобретение преступниками экономической власти. Именно в све/
те этого должно идти правоприменение.

Объект. Статья 209 Уголовного кодекса (далее УК) Украины расположена в
разделе “Преступления в сфере хозяйственной деятельности”. Из этого следует,
что, по мнению законодателя, родовым объектом преступления выступают право/
отношения, возникающие при осуществлении хозяйственной деятельности. Уго/
ловный закон прямо запрещает совершать финансовые операции с имуществом,
добытым преступным путем, и использовать его в хозяйственной, в том числе
предпринимательской, деятельности. Непосредственным объектом является уста/
новленный порядок совершения финансовых операций и организации осуществле/
ния хозяйственной деятельности. Однако, легализация денежных средств или
имущества, полученных незаконным путем, не только нарушает установленный
порядок осуществления предпринимательской деятельности, но и способствует
распространению наиболее опасных форм нелегального предпринимательства, на/
ходящегося под контролем организованной преступности.

В свете изложенного стоит добавить, что у данного преступления имеется так/
же обязательный факультативный объект — экономическая безопасность госу/
дарства. Проникновение криминальных денег в экономику составляет угрозу бе/
зопасности государства, устойчивости его институтов, конкуренции.

Предмет. Понятие грязные деньги или грязные доходы определяется по/раз/
ному. Определение зависит от позиции законодателя. Из содержания ст. 209 сле/
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дует, что в нашей стране наказывается легализация “денежных средств и иного
имущества, добытого заведомо преступным путем”. Денежные средства — это укра/
инская валюта, иностранная валюта и международная валюта (СДР), то есть все, что
может служить всеобщим эквивалентом стоимости, средством платежа, накопления
и обращения по законам того или иного государства. Иное имущество — это пред/
меты материального мира, обладающие стоимостью и потребительной стоимостью,
на которые существует право собственности хотя бы одного лица.

Словосочетание “добытые заведомо преступным путем” необходимо толковать
буквально: имущество, о котором идет речь, должно быть получено в результате
совершения преступления. Поскольку закон говорит о заведомости, преступление
должно быть умышленным. Во/первых, лицо должно знать, о том, что имущество
добыто в ходе преступления, а во/вторых, трудно представить, что в результате
неосторожного преступления можно добыть имущество. Впрочем, если такое и
возможно, то попытка “отмыть” делает его умышленным по определению. УК оп/
ределяет, какие деяния являются преступными. Если доход получен в результате
такого преступления — это грязный доход. Как быть с доходами, добытыми пре/
ступным путем за пределами Украины? Подпадает ли их отмывание под действие
ст. 209? В особенности, если в стране происхождения дохода деяние, в ходе кото/
рого был получен доход, считается преступным, а в Украине нет. Здравый смысл
подсказывает, что преступность дохода должна определяться по праву места проис/
хождения, но всегда ли при назначении наказания следует руководствоваться здра/
вым смыслом? Уголовное право, как известно, не приемлет аналогии права.

Есть еще один момент, на который следует обратить внимание. Есть неофици/
альные данные, что 90% всех грязных денег в Украине добыто в результате
совершения одного единственного преступления — уклонения от уплаты налогов.
И хотя на первый взгляд они кажутся маловероятными, следует признать, что
очень часто органам следствия и суда придется определять, что есть грязные
деньги в контексте именно этого преступления? Выбор невелик: грязные деньги
— это или сумма неуплаченных налогов, или вся база налогообложения. Один из
самых известных специалистов в этой сфере Клаус Коттке придерживается вто/
рого: “грязные деньги в налоговом смысле это не только полученные имуще/
ственные выгоды вследствие сокрытия от налогообложения доходов, полученных
преступным путем. Под грязными деньгами надо понимать скорее сумму, которая
должна была быть положена в основу правильного налогообложения, т. е. сумму,
подлежащую налогообложению” [3, 19].

Можно подойти к решению этого вопроса формально. Согласно ст. 212 УК (Ук/
лонение от уплаты налогов), преступление считается совершенным, если в бюджет
фактически не поступило более 17000 гривен. Исходя их этого, если общая сумма
отмытых денег меньше, то речь не может идти об отмывании в значении ст. 209.

Есть еще одно обстоятельство, которое нельзя обойти при характеристике пред/
мета преступления. Оно затрагивает одновременно и процессуальный аспект. Как
известно, каждый считается невиновным в совершении преступления, пока его
вина не установлена судом. Суд, установив вину, выносит приговор. Если мы пола/
гаем, что грязные деньги должны быть добыты в ходе совершения преступления,
необходимо, чтобы факт совершения преступления был установлен судом и за/
креплен в приговоре. Без вступившего в законную силу приговора говорить об
отмывании нельзя из/за отсутствия предмета преступления. Если принять эту по/
зицию, то снимается вопрос, считать ли грязным доходом, имущество, добытое в
результате деяния, на момент совершения считавшегося преступным, а впослед/
ствии утратившего общественную опасность.

Объективная сторона. Ст. 209 УК предусматривает в качестве условия уго/
ловной ответственности совершение финансовых операций и иных сделок с де/
нежными средствами, добытыми заведомо преступным путем, а также использова/
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ние их для осуществления предпринимательской и иной хозяйственной деятельно/
сти, а также создание в Украине или за ее пределами организованных групп. Рас/
смотрим эти элементы подробнее.

Законодательство Украины не дает конкретного определения понятию финансо&
вая операция. Как следует из контекста, это один из видов сделок. Сделкой, согласно
ст. 41 Гражданского кодекса Украины (далее ГК), признаются действия граждан и
организаций, направленные на установление, изменение или прекращение граждан/
ских прав и обязанностей. Следует, однако, иметь в виду, что сделки, о которых гово/
рит ст. 209 УК, носят фиктивный характер и направлены не на установление, измене/
ние или прекращение гражданских прав и обязанностей, а на придание преступным
доходам характера законно приобретенных. Само понятие финансовая операция
можно вывести из Закона Украины “О финансовых услугах и государственном регу/
лировании рынков финансовых услуг”, в котором говорится, что финансовая услу/
га — это операция с финансовыми активами, которая осуществляется в интересах
третьих лиц за собственный счет или за счет этих лиц, с целью получение прибыли
или сохранения реальной стоимости активов. Под финансовыми активами закон по/
нимает денежные средства, ценные бумаги, долговые обязательства и права требования
долга, которые не отнесены к ценным бумагам. Исходя из изложенного, можно сде/
лать вывод, что финансовая операция — это сделка с финансовыми активами. Иными
сделками можно считать любые действия, отвечающие определениюю ст. 41 ГК.
Гражданское право не содержит исчерпывающего перечня сделок.

Понятие предпринимательской деятельности раскрыто в ст. 1 Закона “О
предпринимательстве”. Предпринимательством признается систематическая, на
свой риск, деятельность по производству товаров, предоставлению услуг, выполне/
нию работ с целью извлечения прибыли, которая осуществляется лицами, зарегис/
трированными в качестве субъектов предпринимательской деятельности.

Наше законодательство знает целых три определения понятия хозяйственная
деятельность. Первое дано в Законе Украины “О внешнеэкономической дея/
тельности”. Согласно ему, хозяйственная деятельность — это любая деятельность,
в том числе предпринимательская, связанная с производством и обменом матери/
альных и нематериальных благ, которые выступают в форме товара.

Несколько по/иному хозяйственная деятельность понимается в Законе Украи/
ны “О лицензировании некоторых видов хозяйственной деятельности”, а именно
как “любая деятельность, в том числе предпринимательская, юридических лиц, а
также физических лиц — субъектов предпринимательской деятельности, связан/
ная с производством продукции, торговлей, предоставлением услуг, выполнением
работ” [4, cт. 1].

Наконец, наиболее детальное описание хозяйственной деятельности содержит/
ся в Законе Украины “О налогообложении прибыли предприятий”. Этот закон
понимает хозяйственную деятельность как любую деятельность лица, направлен/
ную на получение дохода в денежной, материальной или нематериальной формах
в случае, когда непосредственное участие такого лица в организации такой дея/
тельности является регулярной, постоянной и существенной.

Приведенные определения не противоречат друг другу, но отличаются. Какое
из них можно использовать при квалификации рассматриваемого преступления?
Пока ответа на этот вопрос нет.

Еще одним способом совершения данного преступления является соK
здание в Украине или за ее пределами организованных групп с целью
легализации доходов, добытых заведомо преступным путем. В части 3 ст.
28 УК указано, что преступление считается совершенным организованK
ной группой, если в его приготовлении или совершении принимали учасK
тие несколько лиц (три и более), которые предварительно сорганизоваK
лись в стойкое объединение для совершения этого или иных преступлеK
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ний, объединенных единым планом с распределением функций участниK
ков группы, направленных на достижение этого плана, известного всем
участникам группы. Однако здесь речь идет об уже совершенном преK
ступлении, в нашем же случае само по себе создание организованной
группы с целью легализации преступных доходов образует состав преK
ступления. Допустимо ли тогда использование вышеприведенного опреK
деления? Вопрос пока ответа не имеет.

Субъект. Субъектом рассматриваемого преступления может быть любое лицо,
подлежащее уголовной ответственности, то есть физическое вменяемое лицо, кото/
рое на момент совершения преступления достигло шестнадцатилетнего возраста.
Подсудным признается лицо, которое на момент совершения преступления могло
осознавать свои действия и руководить ими (часть 1 ст. 19 УК). Таки образом,
субъект преступления — общий.

Субъективная сторона. Из описания анализа объективной стороны можно
сделать вывод, что такие действия можно совершить только с прямым умыслом.
Кроме того, закон требует, чтобы лицо, совершающее преступление, предусмотрен/
ное ст. 209 УК, было осведомлено о характере происхождения имущества, а имен/
но, что оно добыто преступным путем.

Однако самый важный элемент данного преступления прямо в законе не назван,
хотя недвусмысленно следует из названия статьи. Речь идет о специальной цели —
сокрытии происхождения денежных средств и иного имущества. Все действия,
описанные в диспозиции, совершаются с целью придать преступным доходам яко/
бы легальный характер. То есть в полном смысле слова — отмывание. То, что это
обстоятельство ускользнуло от внимания законодателя, удивительно, ведь именно на
нем делался акцент во многочисленных работах отечественных и зарубежных
юристов. Кроме того, специальная цель прямо следует из определения, данного в
Конвенции Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов,
полученных преступным путем, ратифицированной Украиной 17 декабря 1997 года.

Квалифицированные составы. Часть 2 ст. 209 УК содержит квалифициро/
ванные составы преступления. Имеется в виду совершение преступления повтор/
но или по предварительному сговору группой лиц. Повторностью, согласно части 4
ст. 32 УК, признается совершение двух и более преступлений, предусмотренных
одной и той же статьей или частью статьи Особенной части УК.

Преступление признается совершенным по предварительному сговору группой
лиц, если его совместно совершили несколько (два и более) лиц, которые заранее,
то есть до начала преступления, договорились о его совместном совершении.

Выводы и рекомендации. Подведем итог. Состав ст. 209 УК включает в
себя:

1. Непосредственный объект — хозяйственная деятельность в финансовой
сфере и экономическая безопасность государства.

2. Предмет — имущество, полученное в результате совершения преступления
в Украине или за ее пределами. Факт совершения преступления должен быть
установлен в приговоре суда.

3. Объективную сторону — совершение финансовых операций (сделок с
финансовыми ресурсами), иных сделок, использования в предпринимательской де/
ятельности и иной хозяйственной деятельности имущества, понимаемого как пред/
мет преступления.

4 . Субъект — общий. Это может быть лицо, самостоятельно добывшее имуще/
ство путем совершения преступления, или лицо, которому такое имущество пере/
дано для отмывания.

5. Субъективную сторону — прямой умысел и специальная цель скрыть —
источник происхождения преступных доходов и придать им официальный характер.

• Итак, цель криминализации деяния — предупредить проникновение в ле/
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гальную экономику криминального капитала, не допустить приобретения пре/
ступниками экономической власти. Кроме того, учитывая, что большая часть гряз&
ных денег в Украине добывается путем уклонения от уплаты налогов, внесение
этой статьи представляет собой попытку уголовно/правового влияния на процесс
детенизации экономики.

• Главные проблемы, с которыми придется столкнуться при квалификации дея/
ния, заключаются, во/первых, в отсутствии в законодательстве Украины ряда по/
нятий, которые употребляются в УК, либо в наличии нескольких дефиниций одно&
го и того же понятия; во/вторых, в отсутствии в самом УК указаний на обя&
зательный факультативный объект (национальная экономическая безопасность)
и специальную цель (придание имуществу характера законно полученного).

• В связи с этим, Верховному Суду следовало бы разъяснить, какими обстоя/
тельствами следует руководствоваться при квалификации, и, прежде всего, указать
на специальную цель как необходимый элемент состава преступления. В против/
ном случае мы можем столкнуться с многочисленными разночтениями данной
нормы, и, как следствие, с неоднообразным ее применением.
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ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙ ЗЛОЧИНУ, ПОВ’ЯЗАНОГО
З ВІДМИВАННЯМ БРУДНИХ ГРОШЕЙ

РЕЗЮМЕ

Головними проблемами, з якими судові та правоохоронні органи
стикаються при кваліфікації злочину, пов’язаного с відмиванням бруд&
них грошей, — відсутність у законодавстві дефініцій, необхідних при
визначенні фінансових операцій, господарської діяльності, а також
відсутність у самому кримінальному законі посилання на спеціальну
мету, як на наявний елемент складу злочину. У зв’язку з цим бажано,
щоб Верховний Суд роз’яснив, якими обставинами слід керуватися
при кваліфікації злочину, передбаченого ст.. 209 КК.

Ключові слова: легалізація (відмивання), брудні гроші, фінансова
операція, господарська діяльність.
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КРИМІНАЛЬНОKПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО
І ГРОМАДСЬКОГО ДІЯЧА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Стаття присвячена дослідженню понять — державний та гро&
мадський діяч, посяганню на життя державного чи громадського діяча,
змінам законодавства щодо цієї категорії злочинів, ознак та елементів
складу цього злочину. Стверджується необхідність удосконалення
норми кримінального законодавства України про відповідальність за
посягання на життя державного чи громадського діяча.

Ключові слова: кримінальне право, кримінальна відповідальність,
посягання на життя державного чи громадського діяча.

Для кваліфікації діяння “посягання на життя державного чи громадського дія/
ча” важливо з’ясування змісту понять — державний діяч та громадський діяч,
оскільки за діючим кримінальним законом посягання тільки на цих осіб може
утворити склад злочину, передбаченого статтею 112 КК України [1, 77].

Проаналізувавши відповідну літературу, автор дійшов висновку, що в юри/
дичній науці не існувало і не існує чіткого, узагальненого термінологічного понят/
тя державного та громадського діяча, і така ситуація потребує виправлення.

Визначаючи істотні ознаки і обсяг цих понять, слід, по/перше, виходити з того,
що ними охоплюються не будь/які громадяни, а досить вузька категорія осіб; інак/
ше закон не використовував би названі поняття. По/друге, ці поняття мають ті ж
ознаки і той же зміст, що й однойменні поняття, використовувані в різних галузях
права. Не може бути, наприклад, “свого” державного діяча в кримінальному праві,
“свого” громадського діяча — в адміністративному тощо. Термінологія і зміст
понять у різних галузях права, повинні бути принципово єдиними. Інакше виникає
плутанина понять, яка може призвести до порушень законності. І, по/третє, очевид/
но, що кожне з названих понять характеризується своїми специфічними ознаками
та відмінним від інших змістом.

Словник української мови під редакцією П. П. Доценка та Л. А. Юрчука сло/
вом “діяч” називає “того, хто займає керівну посаду” [12, 312], тлумачний словник
С. І. Ожегова під діячем розуміє “особу, що виявила себе в будь/якій суспільній
діяльності” [8, 146].

За радянських часів деякі автори, коментуючи посягання на життя державного
чи громадського діяча, уникали загального визначення, але наводили дуже широ/
кий перелік державних діячів, до яких відносили всіх працівників державних
органів і керівників господарських установ, тобто ототожнювали ці поняття, з чим,
безумовно, не можна погодитися [17, 60/61].

В. І. Курляндський, до державних діячів відносив лише керівників органів
державного управління, що діють у масштабі СРСР, союзної чи автономної рес/
публіки: “До державних діячів варто відносити посадових осіб державного апара/
та, що здійснюють керівництво діяльністю відповідного органа управління:
міністри СРСР, союзних і автономних республік, голови державних комітетів, кері/
вники урядових комісій тощо” [2, 44].
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А. А. Піонтковський відносив до державних діячів також і осіб, що займають
керівні посади в партійному апараті [9, 111]. Більш того, він відзначав: “Посягання
на життя і здоров’я представників соціалістичних держав, вчинене з метою підри/
ву чи ослаблення Радянської влади чи влади тих соціалістичних держав, до яких
належали потерпілі, варто розглядати відповідно до постанови ст. 10 Закону про
кримінальну відповідальність за державні злочини як терористичний акт проти
державного чи громадського діяча чи представника Радянської влади” [9, 102].

М. І. Бажанов під державними діячами розумів осіб, що здійснюють
відповідні функції від імені і за дорученням Радянської держави чи її органів в
керівництві організаційно/управлінським, адміністративно/господарським, соці/
ально/культурним і іншими видами діяльності (міністри Союзу РСР чи союзних
республік, їх заступники, інші відповідальні працівники міністерств, комітетів чи
відомств). А під громадськими діячами — осіб, що своєю активною партійною,
профспілковою, комсомольською й іншою діяльністю сприяють успішному розв’/
язанню задач соціалістичного будівництва (керівники партійних, комсомольсь/
ких, профспілкових і інших громадських організацій, а також рядові члени цих
організацій) [15, 34].

Стосовно ж узагальненого поняття “державний діяч” в юридичній літературі
були спроби дати таке визначення, але вони, як правило, страждали умовністю та
неконкретністю. Наприклад, Є. О. Смирнов вважає, що державний діяч — це поса/
дова особа, якій надані повноваження, що дозволяють здійснювати державну
діяльність, приймати і проводити в життя рішення в масштабі держави [13, 112].

В. В. Сташис розуміє під державним діячем особу, що виконує важливі дер/
жавні функції в політичній, економічній, культурній областях [14, 129].

З приведеного огляду випливає, що в літературі по/різному окреслювалося
коло осіб, що відносилися до державних чи громадських діячів: від будь/якого ря/
дового працівника (П. С. Матишевський) до керівника державного чи громадсько/
го органа в загальносоюзному і республіканському масштабі (В. І. Курляндський,
М. Й. Якубович).

Крім правознавців, проблемами визначення поняття “державний діяч” перейма/
лися і представники інших суспільних наук.

Так, сучасний французький політолог Ж./Л. Кермонн розрізняє такі типи
лідерів: “державний чоловік”, “нотабль” і “власне лідер”. Нотабль — людина, що
зібрала у визначеному окрузі переважне число голосів виборців, і це дозволяє їй
висунутися в перші ряди “політичного класу”. Політичний лідер — це, за
Ж./Л. Кермонном, особистість, що має здатність вирішально впливати на партапа/
рат і одночасно успішно виконувати важливі урядові обов’язки; людина, що зай/
має владні позиції і здатна постійно і вирішально впливати на суспільство, соціаль/
ну групу, об’єднання [7, 115]. Виходячи з концепції французького вченого: держав/
ний діяч — це особа, причетна до керування країною, але не пов’язана з конкрет/
ною партією; його здібності дозволяють вивести владу і разом з нею державу зі
складної ситуації.

Зрозуміло, що такі, в тому числі і кримінально/правові формулювання не дава/
ли можливості застосовувати їх у юридичній практиці при кваліфікації конкрет/
них злочинних діянь.

Після проголошення незалежності України для правового захисту її сувереніте/
ту, конституційного ладу, внутрішньої і зовнішньої безпеки Верховна Рада України
приймає Закон України “Про внесення змін та доповнень до Кримінального …ко/
дексу України” від 17 червня 1992 року, де ст. 58 КК України була викладена в
такій редакції, коли перелічені конкретні посадові особи, які можуть бути потерпі/
лими при вчиненні злочину, передбаченого цією статтею Кримінального кодексу
України: Президент України, Голова, заступник Голови Верховної Ради України,
народний депутат України, Прем’єр/міністр України, член Уряду України, чи Голова
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суддя Конституційного Суду України чи Верховного Суду України, Генеральний
прокурор України [16, 262].

У прийнятому Верховною Радою України 5 квітня 2001 року новому Кримі/
нальному кодексі України цей перелік доповнено такими посадовими особами:
Голови та судді вищих спеціалізованих судів України, Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини, Голова Рахункової палати, Голова Національного бан/
ку України.

Введено до списку особу громадського діяча, під яким розуміється керівник
політичної партії України. Політичні партії мають чітко визначений всеукраїнсь/
кий статус і повинні бути зареєстровані у Міністерстві юстиції України, згідно з
законодавством України [5].

На 1 вересня 2000 року в Міністерстві юстиції України було зареєстровано
105 політичних партій [10, 2], тому визначити, який громадський діяч може висту/
пати потерпілим від злочину, передбаченого статтею 112 КК України не є важким.

Вилучено з переліку заступника Голови Верховної Ради України; формулюван/
ня “член Уряду України” змінено на таке, що відповідає чинному законодавству —
член Кабінету Міністрів України (ст. 112 КК України).

Встановлення кримінальної відповідальності за посягання на життя державних
чи громадських діячів з чітким визначенням у Кримінальному кодексі кола ви/
щих посадових осіб України, які можуть бути потерпілими від злочину, вказаного у
диспозиції ст. 112 чинного КК України є відмінної рисою українського законодав/
ства, що відрізняє його від подібних норм країн СНД.

У такій позиції українського кримінального закону, порівняно з КК країн СНД, є
свої позитивні і негативні аспекти.

Наприклад, у Кримінальному кодексі Російської Федерації 1996 року стаття, що
передбачає відповідальність за посягання на життя державного чи громадського
діяча (ст. 277 КК РФ) викладена в загальній формі — без вказівки, які саме
посадові особи можуть бути потерпілими від цього злочину.

Як вважають російські юристи/науковці, це можуть бути державні (особи, що
займають достатньо високу посаду у державі: представники вищого керівництва
Російської Федерації, члени Уряду, заступники міністрів або керівники інших
відомств, члени парламенту та інші керівні працівники такого рівня) або гро/
мадські діячі (керівники та визначні члени різних громадських організацій та
партій) [6, 673/674].

Деякі російські науковці державними діячами називають керівників та відпов/
ідальних працівників вищих і місцевих органів влади та управління, депутатів
всіх рівнів, керівників міністерств та відомств, голів адміністрацій республік та
областей, відповідальних працівників адміністрації Президента Російської Феде/
рації, апарату урядових структур, які послідовно й активно здійснюють свої дер/
жавні та політичні функції. До громадських діячів віднесено навіть осіб, що беруть
активну участь у роботі громадських організацій, партій, незалежно від їх посадо/
вого становища [4, 307/308].

Позиція розширення кола осіб, що можуть бути визнані потерпілими від даного
злочину, притаманна більшості кримінальних кодексів країн СНД: Модельний КК
СНД 1996 року (ст. 298), КК Республіки Казахстан 1997 року (ст. 167), КК Кир/
гизької Республіки 1997 року (ст. 294) [3, 143/181].

Подібну форму викладу диспозиції (без переліку осіб, що віднесені до цих кате/
горій) як варіант статті, що передбачає відповідальність за посягання на життя
державного чи громадського діяча була запропонована і у Проекті КК України,
підготовленому робочою групою КМ України [11, 6].

На нашу думку, така диспозиція не є вдалою. Невизначеність та суб’єктивність
оцінки дають можливість віднести до потерпілих від цього злочину будь/яку особу,
яка має більш/менш значні повноваження як у державно/владній, так і суспільно/
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політичній сфері. У такому випадку відповідна норма кримінального закону, що
встановлює відповідальність за посягання на життя державного чи громадського
діяча, може втратити свою специфіку, і її дія може вийти за межи тієї групи зло/
чинів, до якої вона віднесена [3, 40/42].

У чинному українському законодавстві, як вже вказувалося, коло таких осіб є
чітким і вичерпним, що не дає можливість так широко тлумачити цей перелік, як у
Кримінальному кодексі Російської Федерації та інших згаданих кримінальних ко/
дексах країн СНД та проектах Кримінального кодексу України.

Але Україна знаходиться на етапі активного державотворення — будуть засно/
вуватися нові вищі державні посади, буде змінюватися зміст уже існуючих посад,
деякі з них взагалі можуть бути скасовані. Тому, на нашу думку, перелік вищих
посадових осіб, що підпадають під кримінально/правову охорону ст. 112 КК Украї/
ни, буде вимагати постійного коригування.

Ми вважаємо, що для виправлення цього недоліку необхідно, насамперед, дати
термінологічне кримінально/правове визначення поняттю державний діяч.

З урахуванням всього вищезгаданого, ми пропонуємо таку форму викладу дано/
го поняття:

“Державний діяч — це вища посадова особа держави або член вищих
органів державної влади, що користується правом ухвального голосу в усіх
питаннях, що розглядаються на засіданнях цих органів, якщо це прямо вка&
зано у законах України”.

У такому вигляді це формулювання може бути застосоване у ст. 112 чинного
КК України, тоді ця стаття може бути викладена в наступній редакції:

“Посягання на життя вищої посадової особи держави або члена вищих
органів державної влади, що користується правом ухвального голосу в усіх
питаннях, що розглядаються на засіданнях цих органів, якщо це прямо вка&
зано у законах України та керівника політичної партії України, вчинені у
зв’язку з їх державною чи громадською діяльністю…”

Такий спосіб викладу норми надасть можливість залишати незмінною ст. 112
КК України, але слід ураховувати при цьому зміни, що будуть відбуватися у законо/
давстві України.
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УГОЛОВНОKПРАВОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

УКРАИНЫ

РЕЗЮМЕ

При анализе законодательства, посвященного посягательству на
жизнь государственного или общественного деятеля, автор пришел к
выводу, что в юридической науке не существовало и до настоящего
времени не существует четкого обобщающего терминологического
определения государственного деятеля. Автором предлагается такое
определение и делается вывод о необходимости усовершенствования
нормы криминального законодательства Украины об ответственности
за посягательство на жизнь государственного или общественного дея/
теля.

Ключевые слова: уголовное право, уголовная ответственность, по/
сягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.
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МОШЕННИЧЕСТВО С ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ
В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Проанализированы некоторые виды мошенничества с финансовы/
ми ресурсами, совершаемые в сфере агропромышленного комплекса.
Предложены пути решения данной проблемы. Дана их уголовно/пра/
вовая характеристика.

Ключевые слова: мошенничество с финансовыми ресурсами, те&
невая сфера, компенсация, взаимозачет.

Украина традиционно считается аграрным государством и вопросу развития
агропромышленного комплекса уделяет постоянное внимание. Правительством
Украины разработаны различные государственные программы социального
развития и поддержки агропромышленного комплекса, к числу которых отно/
сятся:

• предоставление товарных кредитов в виде сельскохозяйственной техники
товаропроизводителем с рассрочкой платежа;

• компенсация из государственного бюджета средств, затраченных сельскохо/
зяйственными предприятиями на социально/культурное развитие села;

• компенсация из государственного бюджета 50% ставки по кредитам, выдан/
ным сельхозтоваропроизводителям коммерческими банками и многое другое.

В целом агропромышленный комплекс считается приоритетным направлением
в экономике Украины. Однако наряду с добросовестными предпринимателями, осу/
ществляющими свою законную хозяйственную деятельность в этой сфере эконо/
мики, находятся “теневики”, которые различными мошенническими путями, исполь/
зуя широкий спектр социальных программ, незаконно изымают, присваивают, а уже
затем используют бюджетные средства в своих интересах. Наиболее часто они
занимаются мошенничеством с финансовыми ресурсами в сфере агропромышлен/
ного комплекса. Рассмотрим некоторые причины и условия, способствующие появ/
лению и развитию данного явления в агропромышленном комплексе.

Вопрос о том, почему люди иногда или даже часто предпочитают действовать в
теневой сфере, сам по себе тривиален. Ответ на него прост и лаконичен: потому
что так выгоднее. Но что есть выгода и как люди представляют ее себе? Почему
одному человеку выгоднее легализовать все свои финансовые операции, а другой
тщательно скрывает свои доходы? Почему один стремиться получить банковский
кредит, а другой предпочитает занять деньги у частного лица? Почему один везет
произведенную продукцию в государственные или, по крайней мере, в легально
зарегистрированные коммерческие предприятия занимающиеся сбытом, а другой
сбывает урожай первому попавшемуся нелегалу/перекупщику? Почему, наконец,
один упорно и часто безуспешно требует, чтобы власти соблюдали закон, а другой
дает взятку и в обход закона покупает у властей нужные ему решения? Таким
образом, понятие о выгоде можно различить за любым из этих деяний. Но точно
ли, что содержание этого понятия будет каждый раз одинаково?

Хозяйства, которыми управляют так называемые “теневики”, как правило, юри/
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дически не принадлежат им. За свой труд они должны получать вознаграждение, и
уровень их личного достатка должен бы зависеть от экономических успехов все/
го хозяйства в целом. В случае же неуспеха они рискуют потерять место работы.
Юридически хозяйство продолжает существовать и после их ухода с должности.
Но, несколько схематизируя положение дел, мы могли бы сказать, что эти люди
выступают в качестве нанятых менеджеров, действующих от имени “хозяина”,
владельца собственности. Однако на самом деле при нечетких, размытых отноше/
ниях собственности в бывших колхозах и совхозах руководители хозяйств, высту/
пая от имени коллектива владельцев (или от имени государства), в большинстве
случаев являются, по сути, единоличными распорядителями всех ресурсов хозяй/
ства. На рынок они выходят в качестве крупных собственников и в значитель/
ной степени определяют состояние рынка, что позволяет им рассчитывать на под/
держку властных администраций различного уровня, заинтересованных в стабиль/
ности “теневой” экономической ситуации.

На деле личное благосостояние “теневых” руководителей далеко не всегда пря/
мо связано с официально объявленным успехом или неуспехом вверенных им
хозяйств. Право распоряжаться значительными объемами общественных ресур/
сов создает возможность “теневой приватизации некоторых должностных полно/
мочий”, и тогда общественная собственность может быть использована к выгоде
частного лица — “теневого руководителя”.

Современное сельское хозяйство — производство не только традиционно тру/
доемкое, но теперь еще и техноемкое. Для того чтобы вывести на высокий товар/
ный уровень хотя бы личное подсобное хозяйство средних размеров, недостаточно
простых физических усилий. Участок в 20/30 соток вручную перекопать трудно,
нужен трактор. Если в хозяйстве 10 — 15 коров, свиньи, птица, то сена и других
кормов вручную не заготовишь, — тоже нужна техника. Проще всего вести лич/
ное хозяйство тем, кто работает в СОО, АОО и т. д., особенно если они целена/
правленно помогают своим работникам техникой при заготовке кормов, при сбыте
продукции. Впрочем, стремление или способность развивать производство харак/
терны не для всех сельских хозяйств, далеко не все они ведут товарное хозяйство,
а большинство их вовсе едва сводят концы с концами, о покупке техники и по/
мышлять не могут. Однако и эти беднейшие сельские хозяйства для поддержания
сколько/нибудь сносного уровня жизни вынуждены постоянно обращаться к сфе/
ре “теневых отношений” — и в частности, к “теневой кооперации” с МТС (маши/
но/технологическими станциями). Действительно, если хозяйство не имеет воз/
можности или не ощущает необходимости приобретать дорогостоящие трактора и
автомашины, он может использовать в своем хозяйстве технику и другие факто/
ры производства, так или иначе заимствованные в МТС. Это криминальная с точ/
ки зрения закона, но по существу взаимовыгодная форма “теневой” производствен/
ной кооперации между хозяйством и МТС, однако экономический смысл ее до сих
пор недостаточно изучен. Хозяин такой частной МТС — персонаж, лишь недавно
появившийся в социальной и производственной среде современной украинской
деревни, и, может быть, поэтому мы пока располагаем весьма скудными данными о
деятельности такого рода предпринимателей. Хотя важность той роли, которая им
отводится в “теневой” экономике, уже и теперь очевидна: “Теперь приходится
нанимать технику для вспашки и боронования. За магарыч уже никто ничего не
сделает. Все определяется в цене” [3, 85]. Определенность цены говорит о ста/
бильности рыночных (в данном случае — “теневых”) отношений. Упоминание
же о расчете “живыми деньгами” и о сумме возможного годичного заработка в 3
— 5 тысяч долларов — немалого по современным понятиям — дает нам основа/
ние полагать, что в сельской экономике вообще, и в “теневом” ее секторе в част/
ности возник новый и чрезвычайно важный институт. Немного зная об этой фор/
ме сельского предпринимательства, мы все же можем отметить, что она имеет
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глубокие корни в “теневой” сфере. Услуги, предоставляемые этими микро/ МТС,
как правило, нигде не регистрируются, а если и регистрируются, то со значитель/
ным занижением реальных объемов выполненных работ и, соответственно, не об/
лагаются никакими налогами, хотя понятно, что распространить на них правовой
статус личного фермерского хозяйства и говорить о продаже “излишков” продук/
ции весьма затруднительно. Кроме того, сложившаяся экономическая ситуация
вынуждает хозяйства обращаться за оказанием услуг по уборке урожая, а также за
другими сельскохозяйственными работами в МТС, так как собственных средств
не хватает на закупку техники. А созданные МТС получают необходимую техни/
ку от государства в виде товарного кредита с отсрочкой платежа, как правило, на
три года. Причем расчет производится урожаем, который МТС получает в виде
оплаты от хозяйства за оказанные услуги. Однако в действительности так назы/
ваемые “теневики” — владельцы МТС используют различные противозаконные
схемы с целью присвоить полученный за оказанные услуги урожай, а за технику с
государством рассчитаться мошенническим путем, таким образом незаконно ис/
пользуют бюджетные средства.

Так, одним из распространенных сегодня способов мошенничества является
мошенничество с финансовыми ресурсами путем проведения взаимозачетов.

Рассмотрим этот способ мошенничества с финансовыми ресурсами (компенса/
цией) путем проведения взаимозачета подробнее. “Согласно ст. 6 Закона Украи/
ны “О социальном развитии села” сельхозпредприятиям компенсируются из бюд/
жета средства, затраченные ими на социально/бытовое развитие села” [5,68]. Пра/
вительством Украины разработан механизм компенсации путем проведения взаи/
мозачетов по задолженностям сельхозпредприятий перед госбюджетом. Если
сельхозпредприятие не имеет задолженности перед госбюджетом, у него есть пра/
во провести взаимозачет с любым другим юридическим лицом, перед которым у
него имеется кредиторская задолженность. Проведение взаимозачетов осуществ/
ляет госказначейство. Для того чтобы сельхозпредприятия имели право провести
взаимозачет, их руководители должны предоставить необходимый пакет докумен/
тов (справка об объеме выполненных работ по социальному развитию села, прото/
кол взаимозачета), подтверждающий законность предоставления бюджетных
средств. Если предприятие имеет кредиторскую задолженность перед другим
юридическим лицом, необходимо предоставление в госказначейство акта сверки
взаиморасчетов, подтверждающего наличие кредиторской задолженности.

Мошенники для незаконного использования бюджетных средств, выделяемых
государством на компенсацию затрат по социальному развитию села, создают
фиктивную кредиторскую задолженность сельхозпредприятия и путем проведе/
ния взаимозачета используют бюджетные средства на погашение собственной за/
долженности.

Кредиторская задолженность создается фиктивно, за счет заключения с сель/
хозпредприятием подложных договоров об оказании каких/либо услуг или по/
ставки товаро/материальных ценностей. Чтобы создать “видимость” законности
сделки, одновременно под эти договора составляются акты сверок выполненных
работ, которые в действительности не выполнялись. Затем указанные документы
предоставляются в госказначейство и проводится взаимозачет. Таким образом,
“предприятие/мошенник”, введя в заблуждение руководителей хозяйств (как пра/
вило, заверяя их в том, что они в будущем окажут услуги, либо поставят товаро/
материальные ценности) используют бюджетные средства на погашение собствен/
ной задолженности. Так, предприятие “А” в 1997 г. получает от государства то/
варный кредит в виде комбайнов на общую сумму 4 млн. грн. с рассрочкой пла/
тежа на три года, путем сдачи в госбюджет части урожая, полученного в качестве
оплаты за услуги по уборке урожая в хозяйствах. В течении трех лет предприя/
тие “А” оплаты за технику не производит. С целью погашения задолженности
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перед бюджетом оно заключает с хозяйствами фиктивные договора на оказание
услуг по уборке урожая и акты сверок уже якобы выполненных работ, хотя в
действительности работы не выполнялись. Таким образом, создается фиктивная
кредиторская задолженность хозяйств перед предприятием “А”. В свою очередь
государство имеет задолженность пред указанными хозяйствами по компенсации
затрат, потраченных хозяйствами на строительство объектов социально/культур/
ного назначения в селе. Руководители предприятия “А” обещают хозяйствам вы/
полнить работы в будущем, хотя в действительности такого намерения не имеют.
Таким образом, введя в заблуждение руководителей хозяйств, проводят взаимоза/
чет, в результате которого средства хозяйств, выделяемые государством на “соц/
культбыт”, незаконно используют на погашения собственной задолженности по
кредиту. Как видим, из приведенного примера, предметом мошенничества с финан/
совыми ресурсами выступают финансы государственной компенсации. Объектив/
ная сторона выражается в активных мошеннических действиях, которые сами по
себе образуют отдельный состав преступления — должностной подлог. Как ви/
дим из примера, мошенничество совершается как бы в двух действиях: первое
действие состоит в незаконном использовании бюджетных средств, выделенных
на компенсацию хозяйствам затрат по “соцкультбыту”, а второе — в использова/
нии их на погашение собственной задолженности перед бюджетом по кредиту. В
конечном счете ущерб причиняется как хозяйству, так и государству, поскольку
мошенники за счет средств хозяйств, выделенных из государственного бюджета,
расчитываються по собственному кредиту.

Однако проблема сегодня состоит в том, что, хотя из приведенного примера мы
видим, что в действиях мошенников содержатся признаки состава преступления,
предусмотренного ст. 222 УК Украины, но применить к ним эту норму нет воз/
можности, ибо законодатель в диспозиции статьи четко определяет виды финан/
совых ресурсов, которые являются предметом данного преступления, а именно:
дотация, субсидия, субвенция, кредит, либо льготы по налогооблажению. Данное
ограничение финансовых ресурсов, по мнению автора, не совсем точно, так как
видов финансовых ресурсов очень много и ограничивать их круг в диспозиции
уголовно/правовой нормы было бы нелогично и, как мы видим, не практично.
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ШАХРАЙСТВО З ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ У СФЕРІ
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

РЕЗЮМЕ

Для активної боротьби з шахрайством у фінансовій сфері було б
доцільно доповнити диспозицію ст. 222 КК України словами “ а таK
кож інших видів фінансових ресурсів”, що дозволило б практич/
ним працівникам більш ефективно застосувати цю норму закону. А
найважливіше, що ця норма стане більш гнучкою і відповідною до
економічних процесів, які відбуваються в державі.

Ключові слова: шахрайство з фінансовими ресурсами, “тіньова”
сфера, компенсація, взаємозалік.
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ТЕРРОРИЗМА

В предлагаемой статье рассматриваются понятие и признаки тер/
роризма.

Ключевые слова: терроризм, террористический акт, конвенция,
террор, государственная политика, международное сообщество.

В настоящее время сообщения об актах терроризма ежедневно появляются в
различных средствах массовой информации. И повсюду одно и то же: взрывы,
поджоги, убийства, захват заложников, нападение на дипломатов и простых людей.
Явление, за которым совсем недавно жители многих стран наблюдали со стороны,
вдруг стало реальностью для жителей всей нашей планеты без исключения.

На сегодняшний день жертвой терроризма может стать каждый — глава госу/
дарства, любой видный политический деятель, известный писатель, бизнесмен, уче/
ный, случайный прохожий и охранник, простой человек и знаменитость. Терро/
ризм руководствуется принципом: “Убивая одного, запугивают тысячу”. Но собы/
тия 11 сентября 2001 года в США говорят о том, что сегодня террористы не оста/
навливаются и перед убийством нескольких тысяч человек.

Современный терроризм отличается от терроризма в прошлом. С одной сторо/
ны, сегодня расширился диапазон средств, которые могут быть использованы тер/
рористами: практически все виды оружия массового поражения (включая ядерное,
биологическое, химическое и т. д.), с другой стороны, в наше время для терроризма
характерна высокая степень международной координации. Особую опасность со/
временного терроризма обуславливает слияние его как уголовного преступления с
государственной политикой некоторых государств.

В теории международного права различают международный, национальный и
государственный терроризм [5, 45].

Отмечая рост современного терроризма, многие исследователи называют при/
чинами этого явления усовершенствование средств передвижения и массовой ин/
формации, упрощение миграционного законодательства большинства государств
мира. Благодаря первому фактору террористы имеют возможность повысить свою
мобильность и расширить географический радиус своей деятельности. Что касает/
ся второго, то многие террористические акты совершаются именно с целью широ/
кого освещения средствами массовой информации. Освещение террористических
актов средствами массовой информации способствует достижению нескольких
задач:

• созданию атмосферы страха;
• привлечению внимания к проблеме, во имя которой совершается террористи/

ческий акт.
Учитывая приведенные выше факты, можно сказать, что проблема терроризма

актуальна сегодня для каждой страны и для всего мирового сообщества. Но, не/
смотря на огромное количество книг, монографий и статей, посвященных данной
теме, общеприемлемого определения терроризма пока не дано.

Во/первых, понятие терроризма носит чрезвычайно широкий, расплывчатый ха/
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рактер и не поддается четкому и однозначному определению. Во/вторых, одни и те
же явления оцениваются по/разному в зависимости от политических целей её ис/
следователей. Террористические группировки могут рассматриваться, с одной сто/
роны, в качестве террористов, а с другой — “борцов за свободу”. Очень удачно по
этому поводу высказался сенатор Г. Джексон: “Борцы за свободу не взрывают авто/
бусы с мирными жителями. Террористы/убийцы — взрывают. Борцы за свободу не
вынашивают планов захвата посещающих школу малышей в целях вымогатель/
ства. Террористы/убийцы и этим занимаются. Борцы за свободу не мешают жизни
бизнесменов, не захватывают самолеты и не берут заложниками невинных людей,
женщин и детей. Террористы/убийцы так поступают. Оскорбительно, что благород/
ное слово “свобода” замарали связью с актами терроризма” [7, 16].

Происхождение слова терроризм связано со значением слова террор, которое
в переводе с латинского [tеггог] означает страх, ужас. Возникновение его как
понятия связывают с периодом якобинского террора во Франции. До сих пор чет/
кого общепризнанного различия между этими словами нет.

Понятием терроризм, по мнению некоторых юристов, стали обозначать прак/
тикующиеся политические убийства, оппозиционные организации и их тактику, а
понятие террор закрепилось за репрессивными действиями государства [4, 221].
Другие считают что террор используется, как метод насилия, а терроризм выступа/
ет, как применение этого метода посредством индивидуальных террористических
актов [3, 30].

В связи с интернационализацией терроризма становится понятным интерес
различных международных организаций к усовершенствованию противодействия
государств данному асоциальному явлению. Значительную роль в связи с этим
сыграли Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с пра/
вонарушителями, которые хотя и не дали определение понятию, но предложили
государствам план действий по борьбе с этим международным злом. Так, на
восьмом Конгрессе (Гавана, 27 августа — 7 сентября 1990 года) была принята
Резолюция о террористической преступной деятельности, которая содержит пред/
ложение выводить понятие терроризма с бихевиористических позиций, т. е. через
определение “…поведения, которое международное сообщество считает неприем/
лемым и которое требует применения эффективных превентивных мер и мер при/
нуждения, которые соответствуют признанным принципам международного пра/
ва” (п. 2 Резолюции). [9, 198]

Все международно/правовые соглашения, конвенции, кодексы и их проекты
дают определение терроризма простым способом — путем перечисления конк/
ретных видов преступных актов. Например, в одном из первых международных
соглашений о борьбе с терроризмом — Конвенции Лиги Наций от 1937 г. “О
предупреждении и наказании терроризма” под террористическими актами пони/
маются:

1. Посягательства на жизнь, физическую неприкосновенность или здоровье, или
свободу главы государства, супруг и супругов вышеупомянутых лиц; лиц, выпол/
няющих государственные функции или обязанности, когда посягательство совер/
шено в связи с выполняемыми ими функциями или обязанностями (в свою оче/
редь ст. 112 УК Украины предусматривает ответственность за посягательство на
жизнь государственного или общественного деятеля, а ст. 443 УК Украины — на
жизнь представителя иностранного государства).

2. Разрушение или нанесение ущерба государственной собственности (в ка/
кой/то мере это предусмотрено в ст. 113 “Диверсия”, а именно, уничтожение или
повреждение объектов, имеющих важное народнохозяйственное или оборонное
значение).

3. Деяния, могущие поставить под угрозу жизнь людей вследствие страха перед
общей опасностью, и в частности, захват воздушных судов, захват заложников и
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все другие акты насилия в отношении лиц, пользующихся международной защи/
той или дипломатическим иммунитетом (эти положения отражены в ст. 147 УК
Украины “Захват заложников”; ст. 278 “Угон или захват железнодорожного под/
вижного состава, воздушного, морского или речного судна”).

4. Производство, приобретение, применение, поставка вооружений, боеприпасов,
взрывчатых веществ с целью совершения террористического акта [7,9].

В дальнейшем в международном праве было продолжено определение терро/
ризма не через представление системы признаков данного явления, а путем при/
ведения определенных индивидуальных действий, которые охватываются данным
понятием. Так, например, анализ статьи 1 Европейской конвенции о борьбе с тер/
роризмом от 27 января 1977 года, которая не указывает на признаки терроризма,
позволяет выделить следующие проявления терроризма:

a) правонарушение, которое подпадает под действие Конвенции о борьбе с неза/
конным захватом воздушных судов, подписанной в Гааге 16 декабря 1970 года;

b) правонарушение, которое подпадает под действие Конвенции о борьбе с не/
законными актами, направленными против безопасности гражданской авиации,
подписанной в Монреале 23 сентября 1971 года;

c) серьезное правонарушение путем посягательства на жизнь, физическую не/
прикосновенность или свободу лиц, которые имеют международную защиту, вклю/
чая дипломатических агентов;

d) правонарушение путем похищения, захвата заложников или серьезного не/
законного задержания;

e) правонарушение путем применения бомбы, гранаты, ракеты, автоматического
огнестрельного оружия или писем или пакетов с закладкой взрывного устройства,
если такое применение создает опасность для лиц;

f) покушение на совершение любого из вышеприведенных правонарушений или
участие как соучастника лица, которое совершает или старается совершить такое
правонарушение.

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, принятая
резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 года, расши/
рила указанный выше перечень правонарушений за счет других международных
конвенций, принятых после 1977 года (в частности Конвенции о физической защи/
те ядерного материала 1980 года, Конвенции о борьбе с незаконными актами, на/
правленными против безопасности морского судоходства 1988 года, Международ/
ной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и других).

Однако, на наш взгляд, данный путь определения терроризма для национальной
правовой системы является нерациональным. Это подтверждают и теоретические
концепции данного понятия, которые строятся на представлении перечня отличи/
тельных признаков терроризма.

Но плюрализм мнений относительно определения терроризма наблюдается и в
научной среде.

Так, например, Бояр/Созонович Т. С. выделяет следующие признаки терроризма:
1. политическая мотивировка;
2. наличие элемента запугивания, стремление создать атмосферу страха;
3. наличие политических целей и мотивов;
4. выбор объекта террористических действий [3, 30].
А Емельянов В. П. подходит к выделению признаков терроризма через проти/

вопоставление его террору:
1. это одноразово совершаемый акт либо серия подобных актов, имеющих не

тотальный, массовый, а напротив, локальный характер;
2. субъекты терроризма никакой официально установленной властью над соци/

альным контингентом той местности, где разворачиваются их действия, не распо/
лагают;
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3. это явление уголовно/правового свойства [6, 41].
Некоторые другие юристы выделяют такие признаки терроризма:
1. особо жестокие формы насилия;
2. формулирование целей, не связанных с конкретным проявлением насилия;
3. оказание психологического воздействия на широкие слои населения.
4. выбор жертв на основе критерия их символической ценности. Как уже гово/

рилось выше, до сих пор международному сообществу не удалось выработать об/
щепризнанное определение терроризма, хотя в целом общее понимание основных
признаков этого явления и существует. Прежде всего, речь идет о противозакон/
ном насилии, как правило, с применением оружия, о стремлении запугать широкие
слои населения, о невинных жертвах, а применительно к террористическим актам,
затрагивающим интересы более чем одного государства, присутствует междуна/
родный элемент. Анализируя сложившуюся на сегодняшний день ситуацию в
мире, большинство террористических актов имеют политическую окраску.

Необходимо отметить, что существует и мнение о нецелесообразности существо/
вания в уголовном праве понятия преступлений террористической направленности,
поскольку оно размыто и будет требовать квалификации совершенного обществен/
но/опасного деяния по нескольким статьям Особенной части УК [8, 215].

Но все же новый УК Украины пошел по пути введения новой группы составов
преступлений, охваченных статьей 258 “Террористический акт”.

В п. 1 данной статьи под террористическим актом понимается:
• применение оружия, совершение взрыва, поджога или других действий, кото/

рые создавали опасность для жизни или здоровья человека или причинения зна/
чительного имущественного вреда или наступления других тяжелых послед/
ствий;

• если такие действия были совершены с целью нарушения общественной бе/
зопасности, запугивания населения, провокации военного конфликта, международ/
ного осложнения; или с целью влияния на принятие решений, или совершения или
несовершения действий органами государственной власти или органами местного
самоуправления, служебными лицами этих органов, объединениями граждан, юри/
дическими лицами, или привлечения внимания общественности к определенным
политическим, религиозным или другим взглядам виновного (террориста);

• а также угроза совершения указанных действий с той самой целью.
Отдельный состав преступления образует создание террористической группы

или террористической организации, руководство такой группой или организацией
или участие в ней; а также материальное, организационное или другое содействия
созданию или деятельности террористической группы или террористической
организации (п. 4 статьи 258 УК Украины).

Изложенные в настоящей статье положения требуют выяснения соотношения
понятий “террористический акт” и “терроризм”. Полагаю, что при определении
понятия терроризм следует исходить из двух позиций, как уголовно/правового, и
как криминологического термина.

Как криминологическое понятие, терроризм — это одна из разновидностей
преступности, как относительно массового явления, состоящего из совокупности
предусмотренных уголовными законами деяний, совершенных на той или иной
территории в течение определенного времени.

Как уголовно/правовое явление терроризм, на мой взгляд, представляет собой:
• одноразовый акт или длящуюся деятельность (так как терроризм часто выра/

жается в практике систематического насилия [2, 89]);
• акт с применением оружия, взрывчатых веществ и других средств для пора/

жения живых и неживых объектов;
• акты, опасные для жизни и здоровья людей или могущие причинить значи/

тельный ущерб для объектов собственности;
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• акты, преследующие цель политической, общественной или религиозной де/
стабилизации.

Особую важность в квалификации совершенного общественно/опасного дея/
ния и отграничения его от других уголовно/наказуемых актов насилия (убийств,
нанесения ущерба здоровью, уничтожения имущества) я вижу как раз в после/
днем признаке терроризма в его “субъективной платформе” [2, 89] — целях со/
вершения данного деяния.
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ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ТЕРОРИЗМУ

РЕЗЮМЕ

Вважаємо, що сьогодні тероризм — проблема не однієї країни, а
міжнародної спільноти. Загальне визначення поняття тероризму
відсутнє, проте багато дослідників визнають деякі однакові основні
ознаки тероризму. На наш погляд, необхідно встановити єдине визна/
чення поняття тероризму.

Ключові слова: тероризм. терористичний акт, конвенція, терор,
державна політика, міжнародна спільнота.
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ МІЖНАРОДНИЙ ЗЛОЧИН
ТА ЗЛОЧИН МІЖНАРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

Розглянуто проблему співвідношення понять міжнародний злочин
та злочин міжнародного характеру у зв’язку із прийняттям 5
квітня 2001 року Кримінального Кодексу України, який передбачає
відповідальність за злочини проти миру, безпеки людства та міжнарод/
ного правопорядку.

Ключові слова: міжнародний злочин, злочин міжнародного харак/
теру, ознаки злочину, протиправність.

У сучасній доктрині міжнародного права злочинні діяння традиційно поділяють
на два види. Перший вид — це міжнародні злочини, другий вид об’єднує так
званні злочини міжнародного характеру. В проекті статей про відповідальність
держав міжнародний злочин визначено як такий, що порушує настільки важливі
міжнародні обов’язки, що розглядається як злочин міжнародним суспільством в
цілому [1, 221]. В свою чергу, категорія злочинів міжнародного характеру об’єднує
“ті правопорушення індивідів, які вчиняються поза зв’язком з тією чи іншою дер/
жавною політикою, але посягають не тільки на національний, але й на міжнародний
правопорядок, створюючи суспільну небезпеку для двох, декількox або всіх дер/
жав…” [2, 188].

Таким чином, доктриною передбачалося, що міжнародні злочини вчиняються
державами, тоді як злочини міжнародного характеру вчиняються індивідами.
Але після подій Другої світової війни Нюрнберзький воєнний трибунал указав, що
“ злочини проти міжнародного права вчиняються людьми, а не абстрактними кате/
горіями, і тільки шляхом покарання окремих осіб, які вчиняють такі злочини, мо/
жуть бути дотримані встановлення міжнародного права” [3, 992]. У зв’язку з цим
було визнано, що суб’єктом міжнародного злочину, з одного боку є держава, а з
іншого — фізична особа, дії якої приписуються державі.

Визнання фізичної особи суб’єктом міжнародного злочину сприяло підготовці в
1953 році Комісією з міжнародного права ООН, Проекту Кодексу злочинів проти
миру та безпеки людства. Однак цей проект не був ухвалений Генеральною Асамб/
леєю ООН, і тому в 1997 році Комісія підготувала новий проект Кодексу. Відповідно
до цього Проекту, злочини проти миру та безпеки людства тягнуть за собою особис/
ту відповідальність індивіда [12, 71]. У зв’язку з цим тепер доктрина міжнародного
права визнає, що суб’єктами міжнародних злочинів, з одного боку, виступають
фізичні особи, дії яких при відповідних умовах приписуються державі, а з іншого
боку, суб’єктом міжнародних злочинів визнається держава. В той же час, суб’єкта/
ми злочинів міжнародного характеру визнаються виключно фізичні особи.

Аналіз визначень міжнародних злочинів, що існують в доктрині міжнародного
права показує, що в принципі існує єдине визначення міжнародного злочину,
незалежно від того, виступає суб’єктом злочину держава чи фізична особа. В док/
трині існує доволі великий перелік визначень міжнародного злочину.

П. М. Курис визначає міжнародні злочини як “ особливо небезпечні міжна/
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родні правопорушення, що посягають на основні загальновизнані принципи міжна/
родного права і цим зачiпають законні інтереси всіх держав, які мають право самі
або через міжнародні організації застосовувати проти порушника санкції, встанов/
лені міжнародним правом” [4, 136]. Якщо порівнювати з злочинами міжнародного
характеру, то треба відмітити, що вони також можуть посягати на основні загально/
визнані принципи міжнародного права і в той же час у чомусь зачіпають законні
інтереси держав. Прикладом можуть бути трагічні події 11 вересня минулого року,
що відбулися в США, у зв’язку з чим США вимушені були застосувати заходи
самозахисту.

В. П. Панов пише, що міжнародні злочини — це “особливо небезпечні для
людської цивілізації порушення принципів та норм міжнародного права, які мають
основоположне значення для забезпечення миру, захисту особи та життєвоважли/
вих інтересів міжнародного суспільства в цілому”, причому робиться важливе
уточнення, що “ найбільшу небезпеку становлять діяння посадових осіб, які реалі/
зують на практиці злочинну політику держав і які персоніфікують міжнародні
злочини держави” [5, 53]. В той же час, наведене визначення міжнародного злочи/
ну за своїм змістом, в принципі, збігається з наведеним вище, і тому охоплюється
наведеними вище зауваженнями.

Н. О. Бондаренко і В. І. Терентьєв застосовують формальний підхід і пишуть,
що “міжнародні злочини характеризують визначеннями міжнародно/правових
актів, трансформованими до внутрідержавного законодавства” [6, 24]. В даному
випадку, правда, ця формальна ознака не відрізняє міжнародні злочини від зло/
чинів міжнародного характеру, оскільки останні також характеризуються міжна/
родно/правовими актами.

Наведені приклади визначень міжнародних злочинів свідчать про те, що фак/
тично стирається рiзниця мiж міжнародними злочинами і злочинами міжнародного
характеру щодо суб’єкта вчинення злочину. З цього приводу М. О. Ушаков
відмічає, що взаємозв’язок міжнародної відповідальності держави та кримінальної
відповідальності індивіда, яка витікає з відповідальності держави, не абсолютний та
взагалі може не існувати, і для позначення подібного роду діянь індивідів більш
точним буде термін кримінальні злочини міжнародного характеру, оскільки
терміном міжнародні злочини в міжнародному праві зазначають діяння держав
[10, 29/31]. Певні сумніви викликає термін кримінальні злочини, оскільки виникає
тавтологія, тому що некримінальних злочинів не існує, тоді як злочин і є кримі/
нальним діянням. Також сумнівним є висновок про витікання кримінальної відпо/
відальності індивіда з відповідальності держави, тому що саме злочинні діяння
індивіда приписуються державі, а в данному випадку можна говорити про певний
зв’язок між цими видами відповідальностей. Якщо ж розрiзнити, як пропонує автор,
кримінальні злочини міжнародного характеру, які вчиняються індивідами і міжна/
родні злочини, які вчиняються державами, все одно залишається категорія злочинів,
що вчиняються індивідами але, як вказують деякі автори, поза зв’язком з політи/
кою держави та певною мірою зачiпають інтереси інших держав [7, 149].

У свою чергу, в доктрині міжнародного права існують такі визначення зло&
чинів міжнародного характеру.

М. О. Баймуратов під злочином міжнародного характеру розуміє “діяння
фізичної особи, що посягає на права та інтереси двох або декількох держав, міжна/
родних організацій, фізичних та юридичних осіб” [7, 149]. У випадку вчинення
міжнародного злочину суб’єктом також визнається фізична особа, яка посягає на
права та інтереси держав.

І. І. Карпець визначає такі злочини як “діяння, передбачені міжнародними угода/
ми(конвенціями), які не відносяться до злочинів проти людства але які посягають на
нормальні відносини між державами, спричиняють шкоду мирному співробітництву
в різних сферах відносин(економічних, соціально/культурних, майнових і т. п.), а
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також організаціям та громадянам, караються або відповідно з нормами, встановлени/
ми в міжнародних угодах (конвенціях), ратифікованих у встановленому порядку або
відповідно до норм національного кримінального законодавства згідно з цими угода/
ми” [9, 171]. Вказівка автора на те, що до злочинів міжнародного характеру відно/
сяться діяння, які не є злочинами проти людства, фактично не несе в собі змістовно/
го навантаження. Інші ознаки також не стосуються виключно злочинів міжнарод/
ного характеру, а характеризують також і міжнародні злочини.

В. О. Василенко визначає такі злочини як “квазіміжнародні делікти, які пред/
ставляють собою діяння фізичної особи, що протирічать приписам міжнародних
угод або звичаїв, так само як і сформульованим на їх засаді нормам внутрідержав/
ного (національного) права [9, 171].

Порівняння ознак, притаманних міжнародним злочинам і злочинам міжнарод/
ного характеру, дозволяє виявити правову природу цих злочинів.

Н. О. Бондаренко і В. І. Терентьєв вказують на такі ознаки міжнародних зло/
чинів — порушень iнтересів міжнародного співробітництва. Такі злочини пов’я/
зані з міжнародними відносинами та визначаються міжнародними актами спеціаль/
ного призначення, які називають конкретні види злочинів та конкретне покарання
за них. Справи про ці злочини розглядаються міжнародним судом або спеціально
створеним міжнародним трибуналом. Важливою ознакою цих злочинів є визнання
їх ООН [6, 24/25]. В той же час, злочини міжнародного характеру, по/перше, створю/
ють загрозу міжнародним державним інтересам. По/друге, боротьба з цими злочина/
ми здійснюється за внутрідержавним законодавством конкретної держави. По/
третє, відповідальність за їх вчинення несуть фізичні особи. Четверте, юрисдикція
здійснюється органами правосуддя конкретної держави. П’яте, держава не несе
відповідальності за вчинення її громадянами таких злочинів [6, 25].

Характеристика ознак цих злочинів деякою мірою була наведена вище, проте
аналіз наведених ознак цих двох видів злочинів показує, що ознаки одного виду
можуть характеризувати інший вид злочинів. Так, визначеність міжнародних зло/
чинів міжнародними актами спеціального призначення та пов’язаність їх з
міждержавними відносинами може бути притаманна також і злочинам міжнарод/
ного характеру. Якщо в Уставах Токійського та Нюрнберзького Воєнних Трибу/
налів міжнародні злочини розподіляються на злочини проти миру, воєнні злочини
та злочини проти людяності і закріплюються склади цих злочинів [11, 764/765], то,
наприклад, боротьба з таким явищем як тероризм також здійснюється на засаді
відповідних міжнародних актів: Конвенція про злочини та деякі інші акти, що вчи/
няються на борту повітряних суден, 1963 р., Конвенція про боротьбу з незаконним
захопленням повітряних суден, 1980 р., Конвенція про боротьбу з незаконними
актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, 1971 р., Міжнародна конвен/
ція про боротьбу із захопленням заручників, 1979 р. i т. ін.

Далі. Така ознака злочинів міжнародного характеру як здійснення боротьби з
ними за внутрідержавним законодавством конкретної держави також не є вик/
лючною ознакою цих злочинів. Доказом цього може служити включення в новий
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001року ХХ розділу, що об’єднує як
міжнародні злочини, так і злочини міжнародного характеру.

Ще один перелік ознак цих видів злочинів пропонує М. О. Баймуратов. На
його думку, міжнародні злочини вчиняються державами, посадовими особами дер/
жав, які використовують механізм держави в злочинних цілях, а також рядовими
виконавцями. Вчиняються в безпосередньому зв’язку з державою. Посягають на
міжнародний мир та безпеку, погрожують засадам міжнародного правопорядку.
Відповідальність несе держава, як суб’єкт міжнародного права, так і виконавець
несе кримінальну відповідальність, що наступає в межах міжнародної, а в деяких
випадках внутрідержавної(національної) юрисдикції [7, 149]. В той же час, злочини
міжнародного характеру, на думку автора, зачіпають інтереси двох або декількох
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держав, юридичних осіб та громадян, вчиняються окремими фізичними особами
поза політикою держави. Персональна відповідальність правопорушників реалі/
зується в рамках національної юрисдикції [7, 149]. Перш за все, звертає увагу на
себе певна невідповідність між тим, що суб’єктом міжнародного злочину визнаєть/
ся держава, і в той же час посадові особи вчиняють такий злочин, використовуючи
механізм держави, тобто в одному випадку держава виступає самостійним суб’єк/
том, а в іншому тільки як механізм. Ознака, що міжнародні злочини посягають на
міжнародний мир і безпеку людства в деякій мірі пов’язана з тим, що злочини
міжнародного характеру зачiпають інтереси двох або декількох держав, не кажучи
вже про те, що міжнародні злочини глибше, ніж злочини міжнародного характеру,
зачіпають інтереси юридичних і фізичних осіб.

Подібна складність визначення характерних ознак цих двох видів злочинів
сприяла виникненню тенденції до об’єднання цих видів в єдину групу. Так, І. І. Лу/
кашук і А. В. Наумов об’єднали ці два види злочинів в єдину категорію міжна&
родних злочинів, розділивши їх в групі на злочини за загальним міжнародним пра/
вом, до яких, зокрема відносяться злочини проти миру, воєнні злочини і злочини
проти людяності, та конвенційні злочини, склад яких встановлюється відповідними
міжнародними конвенціями. Разом з тим, автори вказують, що між злочинами за
міжнародним правом і конвенційними злочинами немає непрохідної стіни, оскільки
йде процес визнання державами конвенційних злочинів злочинами за міжнародним
правом [12, 68/70]. Треба погодитись з авторами, що поділ на злочини за загальним
міжнародним правом і конвенційні злочини носить досить умовний характер, ос/
кільки поняття та склад будь/якого діяння, яке міжнародним правом визнається зло/
чинним, закріплюється у відповідній угоді. З іншого боку, протиправність цих діянь
встановлюється також внутрідержавним (національним) законодавством. У зв’язку
з цим протиправність як міжнародних злочинів, так і злочинів міжнародного харак/
теру з одного боку носить міжнародний характер, а з іншого — національний, тому
навіть за цією ознакою види цих злочинів не відрізняються.

Можна також відмітити, що як у випадку вчинення злочину міжнародного ха/
рактеру, так і у випадку вчинення міжнародного злочину суб’єктом виступає
фізична особа, оскільки “вже давно було визнано, що міжнародне право покладає
борг і обов’язки на окремих осіб також, як і на держави” [3, 992]. Крім того, свідоц/
твом єдиної правової природи міжнародних злочинів і злочинів міжнародного
характеру служить здатність їх об’єднання в новому проекті Кодексу злочинів
проти миру та безпеки людства в єдину категорію. Зокрема, до складу міжнарод/
них злочинів увійшли такі злочинні діяння (які в доктрині традиційно відносять/
ся до різних видів злочинів) як агресія, геноцид, систематичне порушення прав
людини, найманство, міжнародний тероризм, незаконний обіг наркотичних засобі,
умисна і серйозна шкода навколишньому середовищу [13, 294]. Об’єднання цих
двох видів злочинів в єдину групу, в той же час, не заперечує їхньої класифікації
за ступенем суспільної небезпеки.

Підбиваючи підсумки, можна відмітити, що незважаючи на те, що в доктрині
міжнародного права існує традиція розподіл злочинів на міжнародні злочини і
злочини міжнародного характеру, намітилася тенденція до об’єднання цих зло&
чинів в єдину групу. Формування окремої галузі міжнародного права в міжнарод/
не кримінальне право та відсутність об’єктивних специфічних ознак цих видів
злочинів сприяє такому об’єднанню. Крім того, для посилення ефективності бо/
ротьби з цими злочинними виявами навіть ще на стадії їх зародження, а також на
виконання міжнародних обов’язків, держави вводять до національного криміналь/
ного законодавства відповідні правові норми. З іншого боку, злочини міжнародно/
го характеру набувають такого розмiру і характеру, що за своїми злочинними на/
слідками дорівнюють міжнародним злочинам. У зв’язку з цим проблема міжна&
родних злочинів і злочинів міжнародного характеру потребує подальшого дос/
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коналого і глибокого вивчення, оскільки має велике значення в боротьбі з міжна/
родною злочинністю і в забезпеченнi миру та безпеки людства.
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И ПРЕСТУПЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА

РЕЗЮМЕ

В современной доктрине международного права преступления тра/
диционно разделяются на международные преступления и преступ&
ления международного характера. В то же время, в связи с форми/
рованием самостоятельной отрасли международного права — между/
народного уголовного права, а также из/за отсутствия объективных
отличительных признаков, по которым возможно было бы разделение
на данные виды преступлений, а также с возрастающим объемом пре/
ступлений международного характера, которые фактически уравнива/
ют их с международными преступлениями, возникла тенденция к объе/
динению в научной литературе данных видов преступлений в еди/
ную группу международных преступлений.

Ключевые слова: международные преступления, преступления
международного характера, признаки преступлений, противоправность.
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СПАДКОВЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Представлено результати теоретичного дослідження проблеми
співвідношення зарубіжного спадкового права як підгалузі права та
підгалузі законодавства (з галузями цивільного та сімейного права і
законодавства відповідно). Проаналізовано норми чинного законодав/
ства Німеччини, Франції, Японії та США, які регулюють спадкові відно/
сини в цих країнах. Визначено та охарактеризовано змістові переваги
та недоліки вказаних норм.

Ключові слова: спадкова черга (парантела), принцип “подання”,
заповіт, обов’язкова частка, правило “про тріщину”, особистий пред/
ставник.

Знання зарубіжного спадкового права цілком та повністю обумовлюється прак/
тичними потребами. З року у рік Міністерство закордонних справ України розшу/
кує за спадковими справами родичів померлих за кордоном спадкодавців, які меш/
кали у Фінляндії, Сполучених Штатах Америки, Німеччині, Франції, Австралії,
Японії та інших країнах.

Відносини зі спадкування є складовою частиною майнових відносин будь/якого
суспільства (феодального, капіталістичного й навіть соціалістичного), які засновані
на будь/якій формі власності. Характеризуючи спадкове право капіталістичного
суспільства, ще К. Маркс писав: “Закони щодо спадкування є … юридичним вис&
новком з існуючої організації суспільства, яка заснована на приватній власності
на засоби виробництва, тобто на землю, сировину, машини та ін.” (виділено авт.)
[1,383].

З іншого боку, спадкування виникає, головним чином, з/поміж суб’єктів, які по/
в’язані між собою родинними зв’язками, та з приводу тілесних об’єктів, які нале/
жать померлому за правом приватної власності [2, 187].

Таким чином, проблема співвідношення спадкового права як підгалузі права та
підгалузі законодавства в зарубіжних країнах з цивільнім та семейним і досі є
актуальною.

Враховуючи досвід учених, які розглядали спадкове право в системі права за/
рубіжних країн, вивчивши першоджерела, спробуємо дати загальну характеристи/
ку спадкового права в Німеччині, Франції, Японії та Сполучених Штатах Америки.

Ці країни обрані нами не випадково. З юридичної точки зору розрізняють сис/
теми спадкового права, які діють в зарубіжних країнах континентальної Європи
(до них примикає японська система права), та системи спадкового права, які влас/
тиві країнам з англосаксонським правом, в першу чергу Великобританії та
США. Основна відмінність між ними полягає в тому, що в континентальних євро/
пейских країнах спадщина переходить безпосередньо до спадкоємців, а у Великоб/
ританії та США вона переходить спочатку до третьої особи, а вже потім — до
спадкоємців.

Крім того, в континентальній Європі можна виділити країни, які загалом дотри/
муються французського зразка, та країни, для яких зразком є право Німеччини.
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Особливості правового регулювання відносин щодо спадкування у
Німеччині.

Основним джерелом регулювання спадкового права, діючого у Німеччині, є
Цивільний кодекс Німеччини 1896 р. (§§ 1922/2385). Слід зазначити, що в підруч/
никах з історії держави та права постійно зустрічається стара, дореволюційна назва
цього кодексу — Германське Цивільне Уложення. Проте ця назва не зовсім точно
перекладає немецьку назву — Buеrgerliches Gesetbuchе (далі БГБ). Крім того,
старий російський термін “уложение”, означає, точніше, не кодекс, яким є БГБ, а
збірник, збірку законів. У цій роботі надалі буде використовуватися термін БГБ.

Німецький БГБ досить детально регламентує відносини, пов’язані з порядком
спадкування (V книга БГБ “Спадкове право”). Спадкове право Німеччини з мо/
менту прийняття БГБ зазнало найбільш суттєвих змін у 1938 році у зв’язку з
прийняттям закону “Про заповіти”. 5 березня 1953 року у ФРН було прийнято
закон, згідно з яким правила закону 1938 року було без суттєвих змін включено в
текст БГБ.

Спадкове право, за БГБ, засновано в своїх суттєвих рисах на старому германсь/
кому праві. Характерною рисою спадкування за кодексом стала повна відсутність
меж спадкування за законом. За відсутністю більш близьких родичів спадкоємця/
ми померлого ставали родичі будь/яких віддалених ступенів. Ця система мала
своїм джерелом старогерманське феодальне право [3, 58]. Згідно з цим правом,
родичі закликались до спадкування за так званими парантелами (лініями). Па/
рантела становила собою групу родичів, які походили від загального предка (вклю/
чаючи самого цього предка). Вирішальним було природне розчленування сім’ї, як
воно виявлялось у низці наступних один за одним народжень.

Спадкоємцями першої парантели є низхідні спадкодавця (§ 1924). Всередині
неї діти успадковують у рівних частках. Частку померлої раніше дитини успадко/
вують діти останнього згідно з правом подання. В силу цього права висхідні
будь/якої особи здійснюють спадкове право, яке ця особа мала б у спадщині, якби
не померла раніше головного спадкодавця.

Другу парантелу становлять батьки спадкодавця та їх низхідні (§ 1925). Все/
редині парантели батьки займають привілейоване становище. Якщо обоє батьки
живі, то вся спадщина переходить до них у рівних частках. Якщо один з батьків
помер, його низхідні вступають на його місце згідно з правилами, встановлених для
першої парантели.

Третю парантелу становлять дід та баба спадкодавця та їх низхідні (§1926).
Дід та баба отримуют по 1/4 спадщини. Якщо одни з них помер, його місце займа/
ють спочатку низхідні, за їх відсутністю — живий чоловік (дружина), потім особи,
які є низхідними тільки цього чоловіка (дружини). Якщо немає живих нікого з них,
то на їх місце вступають інші дід та баба спадкодавця. І щодо цієї пари застосову/
ються ті самі правила.

У четвертій та наступних парантелах режим розподілу простіший.
Низхідні не займають місце померлого предка, не береться до уваги й різниця у
лініях споріденості. Прадіди та прабаби відсторонюють своїх низхідних, а також
низхідних померлих прадіда та прабаби спадкодавця. Вони успадковують спадщи/
ну у рівних частках незалежно від того, належать вони до материнської чи до
батьківської лінії. Якщо нікого з них немає, то спадщина переходить до найбільш
близького їх низхідного. Якщо таких низхідних декілька, в такому разі спадщина
поділяється на рівні частки.

В основі системи парантел було прагнення законодавця створити такий поря/
док спадкування, при якому приватна власність окремих осіб: 1) залишалась би у
приватних руках, тобто залишалась у межах як завгодно широкого кола родичів
померлого та 2) зберігалась би від роздріблення.

Перше завдання було досягнуто шляхом введення безмежної кількості паран/
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тел. Таким чином, німецький законодавець добився граничного вираження принци/
пу необмеженості права приватної власності, доповнивши його необмеженим ко/
лом приватних спадкоємців. Друге завдання було досягнуто встановленням таких
правил. Перша лінія (парантела) спадкоємців виключає всі наступні (§ 1930). І,
головне, всередині парантели спадщину отримують не всі родичі, а тільки голови
даної парантели.

Слід також зазначити, що становище чоловіка (дружини), що пережили один
одного, за німецьким БГБ, стало ліпшим. БГБ надав одному живому з подруж/
жя — чоловіку (дружині) — право власності на відому частку у спадщині
померлої дружини (чоловіка) (від 1/4 до 1/2 при наявності спадкоємців пер/
ших двох парантел, а також діда та баби). Таким чином, згідно з німецьким БГБ,
один живий з подружжя — чоловік (дружина) — привілейований законний
спадкоємець. Подібного статусу не знали римська (класична) та французська
спадкові системи.

Поряд зі спадкуванням за законом в цивільно/правових системах розвинутих
суспільств традиційним є й спадкування за особливим розпорядженням спадко/
давця — заповітом. Поширений та детально розроблений у римському приватно/
му праві, цей вид спадкування відійшов на другий план у середньовічном праві.
Старе германське земське право довгий час не знало заповітів, та й пізніше, в
період рецепції римського права, відносилось до них з упередженням, як до пору/
шення інтересів сім’ї та кровних родичів.

Проголошений БГБ принцип свободи заповіту в плані соціально/економічному
відповідає сутності вільної конкуренції та заснованого на ній суспільства. З точки
зору історико/правової, він має явно римське (пендектне) походження.

Згідно з принципом свободи заповіту, спадкодавець має право: 1) “призначити
спадкоємця на випадок смерті” (§ 1937) та 2) “відсторонити від спадкування за
законом родича чи чоловіка (дружину) …” (§ 1938). Заповітна свобода підлягає
деяким законним обмеженням в інтересах близьких родичів спадкодавця, на/
приклад, право на “обов’язкову частку” (Pflichtteil) в спадщині має кредитор, який
має право вимагати від спадкоємців виплати певної суми. Можна сказати, що
принцип свободи заповіту, проголошений законом Німеччини, проведений у життя
німецьким БГБ дуже послідовно і прямолінійно.

Таким чином, можна зробити висновок, що спадкування виникло в стародавній
Німеччині як інститут сімейного права, основною метою якого було захистити
майно родини від роздріблення та зберегти його в цій родині, наділяючи для цього
привілейованими правами живого чоловіка (дружину) померлого та його близьких
родичів. Але з переходом цієї країни до капіталістичних відносин, інститут спадку/
вання починає запозичати вже принципи цивільного права, такі як принцип недо/
торканності власності, принцип свободи договору (заповіту), принцип неприпусти/
мості свавільного втручання в приватні справи та ін., і дедалі за допомогою зако/
нодавця стає вже інститутом цивільного права.

Особливості правового регулювання відносин щодо спадкування у
Франції.

Спадкування в системі права Франції є майновим наслідком сімейного стану.
Тут спадкування — перехід майна померлого до певних вказаних законом осіб: за
загальним правилом — до членів його сім’ї або до одного з живих подружжя —
чоловіка (дружини) [4, 56].

У Франції основним джерелом спадкового права є Цивільнй кодекс 1804 року
(далі ФЦК). Норми про спадкування, які в ньому містяться (III книга ФЦК “Про
різні способи, якими здобувається власність”), під впливом часу змінилися. Зокре/
ма у 1891 та 1886 роках були прийняті закони про розширення спадкових прав
одного з живих подружжя — чоловіка (дружини) та позашлюбних дітей, які стали
необхідними спадкоємцями. Проте в своїх головних рисах французьке спадкове
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право залишається таким, яким воно було в момент прийняття кодексу. Норми
цивільного кодексу Франції діють на території всієї країни.

У титулі, присвяченому спадкуванню, кодекс регламентує тільки спадкування за
законом. Він регламентує, однак, і інші підстави посмертного переходу майна —
заповіт та договори про спадкування, — але відносить їх до категорії безоплатних
угод.

При спадкуванні за законом кодекс виходить з єдності спадкування як на/
слідка спільності майна. Він скасовує будь/які відмінності між майном, придбан/
ним у період шлюбу, та розподіленим майном подружжя, майном, яке дійшло до
спадкодавця по батьківській або по материнській лінії.

ФЦК закликає до спадкування кровних родичів, розподіляючи їх за чергою.
Всього черг чотири. Кожна з них закликається до спадкування в тому випадку,
коли немає нікого з родичів, які входять у попередню чергу. Всередині черги виз/
начальним є ступінь споріденості спадкоємця зі спадкодавцем. Родич більш близь/
кого ступеня відсторонює родича більш далекого.

Проте є винятки з цього правила. У французькій юридчній літературі його
називають правилом “про тріщину” (fente). У випадках, коли спадщина перехо/
дить до низхідних або до бокових родичів, вона поділяється на дві рівні частини.
Половина поступає до родичів по батьківській лінії, а половина — по мате/
ринській.

Першу чергу становлять низхідні — діти (ст. 718). Вони закликаються до
спадкування водночас та у рівних частках. Для них діє правило подання (як і у
Німеччині).

Друга черга — привілейовані бокові та привілейьовані висхідні родичі (брати
і сестри, їх низхідні; батько й мати) (ст. 719). Батько й мати отримують по чверті
спадщини, залишок — братам і сестрам, їх низхідним. Для останніх діє правило
подання.

Спадкоємці третьої черги — звичайні висхідні (дід і баба, прадід і прабаба)
(ст. 720). Спадщина поділяється нарівно згідно з правилом “про тріщину”.
Висхідні більш близького ступеня виключають спадкування висхідних більш відда/
леного ступеня.

Четверта черга спадкоємців — звичайні бокові родичі (дядьки й тітки, плем/
інники й племінниці та ін.) (ст. 721). Розподіл спадщини відбувається згідно з
правилом “про тріщину”.

У Франції спадкове право одного з живих подружжя — чоловіка (дружи/
ни) — дуже обмежене порівняно з німецьким правом. Тут вдівець/вдова спад/
кодавця у більшості випадків отримує на спадкове майно не право власності, а
узуфрукт, а спадкоємці — так зване право голої власності. Таким чином, спад/
коємці та вдівець/вдова вступають вже в цивільні правовідносини між собою,
які детально регламентує ФЦК. Але якщо спадкодавець зовсім не залишив
спадкоємців, то майно переходить у власність одного з живих подружжя — чоло/
віку (дружині).

ФЦК вважає заповіт односторонньою угодою, яка здійснюється за встановле/
ною кодексом формою і регулюється правилами щодо цивільних угод. Свобода
заповіту у Франції, як і у Німеччині, має їстотні обмеження. Заповідач не може,
зокрема, позбавити спадщини певних родичів, які входять до кола його спад/
коємців за законом. В силу цього майно заповідача розпадається на частину, яка
знаходиться у вільному розпорядженні спадкодавця (quotite disponible), та частину,
яка називається в законі резервом (reserve). Остання обов’язково повинна перей/
ти до спадкоємців за законом. Родич, який має право на резерв, знаходиться в
становищі повноправного спадкоємця.

Таким чином, з вищесказаного видно, що спадкування у Франції регулюється, в
основному, цивільним законодавством, засноване воно на принципах цивільного
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права, саме тому його можна вважати відповідною підгалуззю цивільного законо/
давства та цивільного права Франції.

Особливості правового регулювання відносин щодо спадкування в
Японії.

В Японії основним джерелом спадкового права є цивільний кодекс Японії (далі
ЯЦК) (§§ 882/1044). Після Другої світової війни японське спадкове право було
реформоване (закони 1947 та 1962 років). До реформи норми японського спадко/
вого права регулювали, в першу чергу, перехід спадщини поста голови родини (так
званого катоку/сазоку). З цим була пов’язана передача влади голови родини (іе).
Цей пост переходив до старшого сина. Донька могла спадкувати в тому випадку,
коли не було синів [5, 520]. У результаті реформи цей інститут було скасовано.
Зараз норми японського спадкового права присвячені виключно спадкуванню май/
на. В останні роки до них було внесено зміни другорядного характеру.

Спадкове право Японії взагалі стоїть близько до систем права, які діють в
країнах континентальної Європи. Воно дещо подібне до права Франції, а інколи —
до права Німеччини.

Слід відзначити, що відмінною рисою японского спадкового права є той факт,
що порядок прийняття спадщини, розподілу майна, відповідальності за боргами
спадкодавця і чимало інших положень рівною мірою відноситься як до спад/
коємців за законом, так и до тих, хто був вказаний у заповіті.

ЯЦК встановлює три черги спадкоємців за законом:
У першу чергу до спадкування закликаються діти спадкодавця. Щодо цієї чер/

ги діє правило подання (§ 887). До другої черги (якщо немає спадкоємців першої
черги) відносяться прямі висхідні родичі. Серед них особи, які знаходяться у більш
близкому ступені споріднення зі спадкодавцем, усувають родичів більш віддалено/
го ступеня (§ 888). До третьої черги при відсутності висхідних належать брати і
сестри спадкодавця. Тут також діє правило подання (§ 889).

Особливу категорію спадкоємців становить один живий з подружжя — чо/
ловік (дружина) спадкодавця, який є спадкоємцем в усіх випадках (§ 890). Коли
він успадковує поряд з кимось з вищезгаданих спадкоємців, він є спадкоємцем тієї
ж черги.

Майно, яке має служити цілям культу предків, переходить після смерті в особ/
ливому порядку. Право власності на ці предмети переходить до особи, яка є жер/
цем певного культу.

У відповідності з законом, спадкоємець чи спадкоємці, які прийняли майно,
відповідають повністю за зобов’язання спадкодавця. Однак допускається прийнят/
тя спадщини з застереженням про те, що спадкоємець несе відповідальність за
зобов’язаннями спадкодавця тільки в межах отриманого ним майна. Якщо таке
застереження не зроблено, то спадкоємець, який прийняв спадщину, несе відпові/
дальність за всіма зобов’язаннями, в тому числі і своїм особистим майном.

Заповіт в Японіі розглядається, як особливий акт, який породжує певні права
та обов’язки, але не перетворює уповноважену особу в спадкоємця [6, 15]. Таким
чином, заповіт в японскому спадковому праві розглядяється як одностороння уго/
да, а особа, яка названа в заповіті, дорівнюється до спадкоємця, але не стає ним.

При складанні заповіту заповідач має право відсторонити від спадкування тих
чи інших спадкоємців за законом, встановити інші спадкові частки, ніж це встанов/
лено законом, визначити коло осіб, якім він заповідає майно, хоч вони і не входять
до числа спадкоємців за законом. Але ЯЦК встановлює положення щодо обов’яз/
кової частки деяких спадкоємців за законом — так званий резерв, який є анало/
гом французського резерву. Право на резерв мають спадкоємці першої та другої
черги та вдівець/вдова спадкодавця. Для того, щоб максимально забезпечити пра/
во на обов’язкову частку, закон встановлює, що здійснені за життя спадкодавця
акти дарування майна можуть бути визнани недійсними, якщо виявиться, що вони
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зменшують обов’язкову частку;до складу майна померлого включається й те май/
но, яке було подароване іншим особам перед смертю спадкодавцем.

Щодо заповіту в Японії застосовуються загальні правила про умови дійсності
угоди (§ 970).

Визначивши головні риси спадкового права Японії, можна зробити висновок, що
в ньому ще є деякі застарілі норми, які мають бути приведені у відповідність з
сучасним станом цієї країни (наприклад, необмежена відповідальність спадкоємця
за зобов’язаннями спадкодавця, відсутність будь/яких заходів для забезпечення
збереженості спадкового майна до вступу спадкоємців у спадщину та ін.). Видно,
що хоч норми спадкового права Японії в основному і зосереджені у цивільному
кодексі цієї країни, але більшість з них відбиває норми сімейного права, тобто
спадкування в Японії — це підгалузь цивільного та сімейного законодавства та
підгалузь цивільного права цієї країни.

Особливості правового регулювання відносин щодо спадкування в
Сполучених Штатах Америки.

Спадкове право США має своє історичне коріння в англійському середньовіч/
ному загальному праві, яке встановлювало два порядки спадкування для рухомого
та нерухомого майна. Режим, встановлений для нерухомсті, мав яскраво виражені
риси феодального права, зокрема, з/поміж дітей син відстороняв від спадкування
доньку, а старший син — молодших синів.

Зараз спадкове право в штатах стало розвиватись у бік установлення єдиного
порядку спадкування, причому правила, які діяли для рухомого майна, були поши/
рені на нерухомість.

У США кожний з 52 штатів та округ Колумбія мають своє спадкове право.
Закон є основним джерелом спадкового права, хоч у багатьох питаннях значну
роль відіграє прецедент. Як правило, право штатів кодифіковано. В більшості воно
входить до загальних зведень законів штату. В деяких є особливі закони про
спадкування (наприклад, Єдиний закон про спадкування, який є чинним в декіль/
ках штатах), або ж спадкові кодекси.

У цілому спадкове право США дуже різноманітне: відповідні закони штатів
нерідко відрізняються надто сильно. Є штати, законодавство та судова практика
яких впливає на інші штати. На сході країни це штати Нью/Йорк, Массачуcетс,
Пенсільванія, на заході — Каліфорнія.

У США, згідно з законодавством усіх штатів, спадщина після смерті спадкодав/
ця переходить не безпосередньо до спадкоємців, а до так званого особистого пред&
ставника, який відіграє оснону роль у вирішенні спадкових справ. Він може бути
визначений у заповіті чи затверждений судом і тоді він називається виконувачем
(executor). У інших випадках його призначає суд з числа зацікавлених осіб, і тоді
він називається адміністратором (administrator). Закон установлює пріоритет осіб,
які претендують на місце адміністратора. На першому місці вказується один жи/
вий з подружжя — чоловік (дружина), потім діти, батьки, брати і сестри померлого.
Адміністраторами також можуть бути й кредитори спадкодавця.

Права особистого представника досить великі. Він володіє щодо спадщини
всіма правами, які має довірений власник так званого траста, заснованого в цілях
продажу (trust for sale). Йому, зокрема, належить право розпорядження рухомим
та нерухомим майном, він сповіщає спадкоємців та кредиторів про відкриття
спадщини, виплачує зі спадкового майна борги спадкодавця, має право стягувати з
третіх осіб борги, які не встиг стягнути спадкодавець та ін.

Передача прав від особистого представника спадкоємцям здійснюється за до/
помогою так званого дозволу (assent). Цей документ повинен бути складений ад/
міністратором у письмовому вигляді, коли мова йде про нерухомість. Щодо рухо/
мого майна, він може бути складеним і усно.

На першому місці серед спадкоємців за законом більшість штатів ставлять
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одного живого з подружжя — чоловіка (дружину). Низхідні спадкодавця за відсут/
ністю одного живого з подружжя — чоловіка (дружини) — отримують спадщину і
поділяють її на рівні частки. В законодавстві всіх штатів діє вже вказане вище
право подання. Висхідні закликаються до спадкування тільки тоді, коли спадкода/
вець не залишив низхідних і право вдовця/вдови не охоплює всю спадщину.
Майже завжди висхідні спадкують поряд із братами та сестрами спадкодавця.
Спадкове право США не обмежується будь/яким ступенем спорідненості.

Законодавство всіх штатів встановлює особливу групу спадкоємців — родичі
померлого чоловіка (дружини). Вони успадковують за відсутності всіх інших ро/
дичів й називаються крайніми родичами (last/resort heirs).

Право США також встановлює свободу заповіту. Але це право має деякі обме/
ження. Наприклад, слід відмітити так звану обов’язкову частку когось живого з
подружжя — чоловіка (дружини) — (non/barrable share). Сутність цього інституту
полягає в тому, що вдівець/вдова має право вибору між отриманням частки, яка
встановлена для нього у заповіті, та отриманням, всупереч заповіту, частки, яку він
може отримати за законом [7, 503].

Таким чином, спадкове право США базується на основних принципах цивільно/
го права і регулюється цивільним законодавством, це дає нам змогу визначити, що
спадкування в Сполучених Штатах Америки є підгалуззю цивільного права і ци/
вільного законодавства цієї краіни.

При аналізі спадкового права Німеччини, Франції, Японії та Сполученх Штатів
Америки можна зробити такі висновки. Слід відрізняти спадкове право як підга/
лузь права та як підглузь законодавства тієї чи іншої країни. По/перше, віднесення
спадкування до підгалузі права обумовлене предметом та методом правового регу/
лювання (у даному випадку — предметом та методом цивільного права), якими
воно обумовлюється. По/друге, спадкове законодавство в більшості розглянутих
країн виникло як підгалузь сімейного законодавства, але з розвитком суспільних
відносин, з переходом цих країн до ринкової економіки, спадкування вийшло за
межі сімейних відносин та стало на охороні особистих інтересів громадян, що
сприяло закріпленню інституту спадкування на законодавчому рівні як підгалузі
цивільного законодавства в багатьох країнах.
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НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

РЕЗЮМЕ

Определено соотношение наследственного права зарубежных
стран как подотрасли права и подотрасли законодательства с отрасля/
ми гражданского и семейного права и законодательства соответствен/
но. Представлен анализ норм действующего законодательства Герма/
нии, Франции, Японии и США, которые регулируют наследственные
отношения. Обоснована целесообразность дальнейшего изучения на/
следственного права зарубежных стран.

Ключевые слова: наследственная очередь (парантелла), принцип
“представления”, завещание, обязательная доля, правило “о трещине”,
личный представитель.
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ОСНОВНІ ОЗНАКИ СЛУЖБОВИХ ЗЛОЧИНІВ
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ ШВЕЙЦАРІЇ

Аналізуються склади зловживання владою та перевищення влади в
кримінальному праві України і Швейцарії. Порівнюються погляди на
такі суттєві елементи складу злочину, як влада, зловживання владою,
правочин (угода), причинний зв’язок між діянням і наслідками служ/
бового злочину, на таке ставлення до наслідків, як завідомість. Автор
доходить висновку, що український склад криміналізує набагато
більше форм протиправної поведінки, ніж швейцарський.

Ключові слова: корупція, службові злочини, порівняльне право/
знавство, кримінальне право Швейцарії.

Реформаційні процеси, які відбуваються в Україні, впливають на численні яви/
ща в політичній, економічній, правовій та інших сферах. На жаль, деякі з них ма/
ють негативний характер. Це, наприклад, стосується службових порушень, правопо/
рушень і злочинів.

Для організації дієвої, в тому числі і правової, протидії цим порушенням про/
аналізуємо досвід розвинених країн, в даному разі Швейцарії.

За висловом проф. Гунтера Арцта, всі службові злочини зводяться до зловжи/
вання посадою [2, 1042]. На думку проф. Є. Л. Стрельцова, в українському праві
зловживання владою або службовим становищем також є загальним складом
злочину, а інші службові злочини — його різновидами.

Зосередимося на питанні, чи відрізняється і як саме відрізняється наше бачення
суттєвих ознак зловживання владою і перевищення влади? Які наслідки тягне за
собою така відмінність у тлумаченні? Що стоїть за цим тлумаченням, якими кримі/
нально/політичними цілями воно пояснюється?

Система складів зловживання владою в КК Швейцарії
Кримінальний кодекс Швейцарії містить три склади злочинів, які криміналі/

зують те коло діянь, які визнаються зловживанням владою в українському
праві:

Ст. 312. Зловживання посадою. Службова особа або член державного
органу, яка(який) зловживає своєю посадою, усвідомлюючи можливість зав&
дання шкоди третій особі або отримання незаконних переваг для себе або
для третіх осіб, карається…1

Ст. 314. Несумлінне ведення справ. Службова особа або член державно&
го органу, яка(який) під час вчинення правочину завдає шкоди державним
або громадським інтересам, усвідомлюючи можливість завдання шкоди
третій особі або отримання незаконних переваг для себе або для третіх
осіб, карається…

Практично незначущим різновидом зловживання посадою є стягнення завище/
них зборів, ст. 313 КК Швейцарії.

1 Тут і далі — переклад автора статті.
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Проблема об’єкта. Треба одразу ж зазначити суттєву відмінність між підхода/
ми до тлумачення об’єкта службових злочинів в Україні і Швейцарії. Українські
склади зловживання владою або службовими повноваженнями та перевищення
влади або службових повноважень поширюються не тільки на представників вла/
ди, а й на інших службових осіб, в тому числі на працівників недержавних органі/
зацій. Службовою особою в швейцарському кримінальному праві може бути
тільки представник влади. Це пояснюється іншим підходом до змісту об’єкта
службових злочинів. Відповідно до швейцарського тлумачення, внаслідок службо/
вих злочинів страждають, по/перше, інтереси держави, бо, порушуючи свої обов’яз/
ки, службовець не виконує її функцій належним чином; по/друге — інтереси гро/
мадськості, якій держава повинна слугувати; а в окремих випадках — права люди/
ни і громадянина, які покликані захистити людину від свавілля держави. Саме ці
відносини і визнаються об’єктом посягання. В світлі такого об’єкта службовими
злочинами є різні форми зловживання публічною владою і несумлінного несення
державної служби [6, 395]. У разі аналогічних порушень з боку працівника недер/
жавної організації передусім страждають майнові або немайнові інтереси цієї
організації. Так, незважаючи на однаковий спосіб скоєння цих злочинів, зловживан/
ня службових осіб державних і недержавних організацій визнаються суттєво
різними правопорушеннями. Тому в статті будуть розглянуті лише склади зло&
вживання владою і перевищення влади.

З об’єктом зловживання владою і перевищення влади тісно пов’язане понят/
тя корупції. Найновіші визначення корупції описують її як “будь/яке використан/
ня службового становища з метою задоволення особистих інтересів за рахунок
громадських” [3, 386]. Що слід розуміти під висловом “особисті інтереси”? Тільки
матеріальну зацікавленість, як це прийнято в українському праві, чи інші особисті
інтереси також? Ст. 312 та 314 КК Швейцарії використовують термін “незаконні
переваги”. Судова практика тлумачить його дуже широко. В усякому разі йдеться
не тільки про матеріальну зацікавленість, а про задоволення будь/яких, в тому
числі нематеріальних інтересів, наприклад, пихи та марнославства.

Корумпованою може бути не тільки державна влада, але й комерційні структури.
В кримінальному праві Швейцарії зловживання з боку службових осіб комерційних
підприємств визнаються господарськими злочинами і тільки в деяких випадках
можуть здійснюватися в формах, аналогічних службовим злочинам: наприклад, зло/
вживання довірою (ст. 161), несумлінне ведення справ (ст. 158 КК Швейцарії) та
деякі інші. Такі господарські злочини носять назву корупції економічної системи
[пор.: 2, 1042]. Тому поняття корупції є ширшим за поняття службової злочинності і
не зводиться до порушень службових обов’язків, а завжди передбачає задоволення
особистих інтересів службової особи незаконним способом.

Тлумачення терміну влада. Зловживання посадою (ст. 312 КК Швейцарії)
трактується в коментарях як нецільове застосування влади [8, 991]. До того ж
зловживання владою тлумачиться більш вузько, ніж зловживання посадою. Ко/
ментарі до КК України трактують зловживання владою ширше, ніж нецільове ви/
користання повноважень: окрім зловживання службовими повноваженнями, до
зловживання владою в українському праві належить ще й використання впливо/
вості службового становища [1, 599]. А в швейцарському праві зловживанням
посадою визнається не будь/яке перевищення повноважень, а лише таке, що по/
єднане із застосуванням публічної влади, з відносинами влади і підпорядкування
[6, 397]. Швейцарьский Федеральний суд у вироках BGE 101 IV 410, BGE 114 IV
42, BGE 113 IV 30, BGE 108 IV 49, BGE 104 IV 23, BGE 99 IV 14, BGE 88 IV 70, BGE
76 IV 286 тлумачить термін “зловживання посадою” вужче, ніж використання
службових повноважень: не будь/яке їх незаконне застосування, а тільки застосу&
ваня примусу та видання обов’язкових до виконання розпоряджень в силу
публічної влади.
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Приклад. А., державний санатор підприємства/банкрута П., є одночасно найбіль/
шим його кредитором. А. схиляє інших кредиторів до продажу заставленого май/
на П., завдяки чому повністю погашає свою дебіторську заборгованість. Його діян/
ня не утворює складу зловживання посадою, бо він не застосовував публічно/
правового примусу [вирок BGE 76 IV 283].

Також не визнається застосуванням влади привласнення коштів, що були
ввірені винному [8, 992]; видача пільгових талонів на проїзд в міському транс/
порті особам, які не мали права їх отримувати [вирок BGE 88 IV 69], надання
переваги власній фірмі під час розподілу державного замовлення [вирок BGE 101
IV 408] та інші дії, які не грунтувалися на відносинах субординації, влади та підпо/
рядкування.

Примус повинен бути застосований в силу посади. На думку Федерального
суду, ця ознака відсутня, коли службова особа під час виконання службових обо/
в’язків вдається до примусу, але не переслідує службової мети [вирок BGE 108 IV
50]. Наприклад, під час затримання В. співробітник поліції відповів на її лайку
ударом в обличчя. Федеральним судом було встановлено, що його дії були реак/
цією на образу з боку потерпілої і не мали на меті зупинити втечу чи спонукати
затриману до дачі показань. За відсутністю службової мети такі дії були кваліфі/
ковані Федеральним судом Швейцарії як нанесення побоїв. За висловом Феде/
рального суду, ці дії не грунтувалися на публічній владі і потерпіла могла б їх
очікувати від будь/кого [вирок BGE 108 IV 50]. Цей висновок обгрунтовано крити/
кує проф. Гюнтер Штратенверт. На його думку, якщо судовий виконавець під час
опису майна згвалтує боржницю, про зловживання посадою не може йти мови.
Але якщо те ж саме вдіє начальник тюрми щодо однієї з ув’язнених, ми навряд чи
будемо заперечувати, що його дії пов’язані з посадою. Жорстоке поводження з
ув’язненими з мотивів чистого садизму — це безумовний випадок зловживання
посадою, хоча ані цілі, ані відповідні форми примусу до посади не належать [7, 364].
Тому проф. Й. Рееберг і проф. Г. Штратенверт приходять до висновку, що нецільо/
ве застосування примусу також слід кваліфікувати як зловживання посадою, бо, за
влучним висловом проф. Штратенверта, в цих випадках винний діє “деякою
мірою під захистом свого службового становища” [7, 363; див. також: 6, 397].
Використання влади у власних інтересах, всупереч інтересам служби — це й є
зловживання владою, його найгрубіша форма [пор.: 7, 363/364].

Застосування насильства є однією з проблем, пов’язаних з вузьким тлумачен/
ням терміну влада. Якщо застосування сили не належить до компетенції службо/
вої особи взагалі, то ми приходимо до висновку, що такі дії не грунтуються на
публічній владі. Наприклад, не викликає ніякого сумніву, що під час допиту праці/
вник поліції не має права застосовувати фізичний вплив. Однак швейцарський
Федеральний Суд кваліфікує такі дії як зловживання посадою [вирок BGE 99 IV
13, див. також вироки: BGE 104 IV 23, BGE 108 IV 50, BGE 113 IV 30]. Згвалтуван/
ня начальником тюрми однієї з ув’язнених [6, 397] також було кваліфіковано саме
як зловживання владою, хоча такі дії аж ніяк не грунтуються на публічній владі.
Таким чином, хоча у визначенні Федерального суду Швейцарії відсутня ознака
“використання впливовості службового становища”, він фактично нею користуєть/
ся. Проф. Штефан Трехсель, автор коментаря до КК Швейцарії, для вирішення цієї
проблеми вважає за необхідне ввести до КК спеціальний склад злочину, аналогіч/
ний § 343 КК Німеччини (примушення до дачі показань). Однак вирішення, знай/
дене українською юриспруденцією, здається більш вдалим: для обгрунтування
зв’язку між посадою і дією достатньо, щоб дії службової особи були полегшені
завдяки службовому становищу [1, 599; 10, 151].

Тлумачення терміну зловживання. Визначення зловживання, які дає в
своїх вироках Федеральний суд Швейцарії, суперечливі. У вироку BGE 104 IV 23
він тлумачить зловживання владою як нецільове застосування влади, тобто засто/
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сування прав, що надає посада, у незаконних цілях. Але згідно з вироком BGE
104 IV 23 зловживанням визнається також застосування недозволених засобів у
законних цілях [вироки BGE 99 IV 13, BGE 113 IV 30]! Але для того, щоб кваліфі/
кувати такі дії як зловживання посадою за цим другим визначенням, недозволені
засоби повинні явно, грубо суперечити законній меті. Таке формулювання
збігається за змістом із ст. 365 КК України: “умисне вчинення службовою особою
дій, які явно виходять за межі наданих їй законом прав і повноважень…” Як в
українській, так і в швейцарській судовій практиці типовою ілюстрацією цього
формулювання є безпідставне застосування сили працівниками правоохоронних
органів [напр., вироки BGE 99 IV 13 та BGE 104 IV 22].

Зловживання дискреційними повноваженнями. До неправильного засто/
сування дискреційних повноважень в ст. 312 КК Швейцарії ставляться підвищені
вимоги, більш суворі, ніж у ст. 322ter — 322sexies (хабарництво). Якщо винна особа
має право в певних межах приймати рішення на власний розсуд (дискреційні
повноваження), то ці межі повинні бути явно перевищені [вирок BGE 101 IV 412;
пор.: 6, 403].

Особливості суб’єктивної сторони. Зловживанння посадою потребує умис/
лу щодо діяння і завідомості (свідомості) щодо наслідків (отримання вигоди або
завдання шкоди)1. Свідоме отримання вигоди або завдання шкоди не означає на/
міру досягти вигоди або завдати шкоди. Вона означає лише те, що винна особа
розуміє, що її дії потягнуть такі наслідки [6, 398]. Склад зловживання владою в
українському праві вимагає спеціального мотиву: винний повинен не тільки усві/
домлювати можливі наслідки своїх дій, а й бажати їх настання. Завідомість у
складі зловживання посадою (ст. 312 КК Швейцарії) охоплює майже ті самі об/
ставини, що й особистий мотив у складі ст. 364 КК України: отримання вигоди
винним (в КК України — особисті мотиви, в т. ч. й корисливі), отримання вигоди
іншими особами (вчинення в інтересах третіх осіб), завдання третій особі шкоди
(також здебільшого особистий мотив або вчинення в інтересах третіх осіб) (див.:
вирок BGE 99 IV 14).

Вигода, як і шкода, не обов’язково повинна бути матеріальною. Наприклад, у
випадку з побоями під час примушення до дачі показань шкода полягає у фізично/
му болю. Важливо, що і вигода, і шкода повинні бути протиправними. Проф. Йорг
Рееберг заперечує, що шкода може бути й правомірною [6, 398]. Як приклад він
наводить незаконне проведення обшуку: виявлення під час такого обшуку викра/
деного майна тягне правомірні негативні наслідки. Ця думка є спірною з точки
зору кримінально/процесуального права. За однією з теорій, докази, що були здо/
буті незаконним шляхом, не можуть прийматися до уваги2. Тому в прикладі проф.
Рееберга шкода також є неправомірною і він не спростовує традиційної теорії.

Порушення закону повинне усвідомлюватися і охоплюватися умислом. Служ/
бовець не несе відповідальності за зловживання посадою, якщо він вважав, що діяв
правомірно.

Несумлінне ведення справ охоплює ті випадки зловживання службовим
становищем, під час яких службова особа застосовує не адміністративний примус, а
цивільний правочин.

Правóчин (у дещо неточній термінології нині діючого Цивільного Кодексу
України — угода3) має місце тоді, коли винна службова особа виступає як суб’єкт
цивільного права. Але в деяких випадках Федеральний суд визнавав правочином

1 Пор. наприклад, ст. 375 КК України (винесення суддями завідомо неправосудного вироку,
ухвали, постанови).
2 Цей принцип закріплено також в ч. 3 ст. 62 Конституції України.
3 У ЦК України 1922 року використовувався термін “правочин”, що здається точнішим, бо
вислів “угода” наводить на думку про двосторонність, хоча угода може бути й односторон/
ньою.
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й інші дії, а саме адміністративні акти, які спрямовані на виникнення, зміну та припи/
нення адміністративних, а не приватних прав і обов’язків. Правочином в контексті
ст. 314 Федеральний суд визнав видачу дозволу на будівництво [вирок BGE 111 IV
84], встановлення податковою інспекцією суми податку [вирок BGE 114 IV 133].

Такі рішення Федерального суду критикувалися [6, 402; 7, 367/368; 8, 995]. Але
така позиція Федерального суду викликана, на нашу думку, тим, що інакше ці дії не
підпадали б ані під зловживання владними повноваженнями (пор. викладене щодо
зловживання посадою), ані під зловживання повноваженнями щодо вчинення пра/
вочинів і залишилися б некараними.

Правочин не обов’язково повинен відповідати всім вимогам цивільного права:
він може бути взагалі недійсним. Службова особа може лише створити видимість
відносин представництва, в той час як насправді вона діє від свого імені1 . При/
клад: голова державної опікунської комісії, який займався питаннями поділу спад/
кового майна, переконав спадкоємців доктора Б. у необхідності продажу успадко/
ваних акцій, в яких була зацікавлена громада. Але насправді договір купівлі/прода/
жу акцій був ним підписаний не від імені громади, а від власного імені, після чого
він перепродав ці акції далі, отримавши значний прибуток [вирок BGE 91 IV 73].

Особливості суб’єкта. За визначенням проф. Штратенверта, суб’єктом не/
сумлінного ведення справ є службова особа, яка уповноважена державою на вчи/
нення певного правочину [7, 367; 6, 402]. Але у вироку BGE 114 IV 113 Федераль/
ний суд не вимагає, щоб винна особа сама вчинила правочин і навіть не вимагає,
щоб вона була на це уповноважена. За цією оспорюваною [7, 368; 6, 402], але пану/
ючою точкою зору достатньо, щоб винна особа мала вирішальний вплив на рішен/
ня колегіального органу. Вона може навіть не брати участі в голосуванні. Мають/
ся на увазі часті випадки прийняття рішення за поданням якоїсь поважної службо/
вої особи, подання якої сприймаються на віру і “одностайно” ухвалюються [пор.:
вироки BGE 109 IV 172, BGE 114 IV 135]. Як бачимо, Федеральний суд знову, цього
разу явно, користується поняттям впливовості службового становища.

Наслідки. На відміну від зловживання посадою, для кваліфікації несумлінного ве/
дення справ необхідне настання наслідків у вигляді шкоди, що завдана державним або
громадським інтересам. У судовій практиці немає єдності з приводу цієї ознаки. Феде/
ральний суд визначив лише, як вже зазначалося, що така шкода може бути й нематері/
альною [вироки BGE 101 IV 411, BGE 109 IV 170]. Що це конкретно означає, залишаєть/
ся відкритим. Судова практика визнає шкодою в контексті ст. 314 КК Швейцарії, зокре/
ма, “порушення фундаментальних принципів землекористування” [вирок BGE 111 IV
85], “підрив довіри громадян в неупередженість податкових органів та в дотримання
принципу рівності громадян перед законом” [вирок BGE 114 IV 135].

Причинний зв’язок. Федеральний суд Швейцарії ставить суворі вимоги до
причинного зв’язку. Шкода повинна бути спричинена саме правочином або його
правовими наслідками [див.: вирок BGE 101 IV 411]. У справі, що лежить в ос/
нові цього вироку, обвинувачений зірвав переговори щодо укладення важливого
для громади договору через свою непристойну поведінку. Але за ст. 314 КК Швей/
царії караються дії щодо вчинення правочину, а не щодо перешкоджання його вчи/
ненню. Тому у названому вироку обвинувачений був виправданий. Але діяння
щодо вчинення правочину, вирішальний вплив на його вчинення може мати й
форму бездіяльності. Наприклад, у справі BGE 109 IV 172 на засіданні ради грома/
ди обговорювалося питання про розподіл державного замовлення. Депутат М. не
проінформував раду про те, що його фірма, яка отримала державне замовлення,
використовує деталі, які не відповідають встановленим стандартам. Використання
громадою неналежного обладнання внаслідок його поведінки було розцінено як
завдання шкоди державним або громадським інтересам.

1 Питання відмежування від шахрайства не розглядалося.
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З суб’єктивної сторони несумлінне ведення справ потребує умислу, а також
завідомості отримання особистої вигоди або надання вигоди третій особі. Заві/
домість тлумачиться саме так, як і в контексті статті 312 КК Швейцарії (зловжи/
вання посадою).

Таким чином, нам, на нашу думку, вдалося встановити декілька суттєвих
відміностей.

1. Об’єкт і коло суб’єктів зловживання владою в КК Швейцарії безумовно
сформульовані більш вузько. КК Швейцарії містить деякі паралелі службових зло/
чинів для службових осіб недержавних організацій (зловживання довірою, ст. 161,
несумлінне ведення справ, ст. 158 КК Швейцарії та деякі інші), але коло караних
діянь, вчинюваних цими службовими особами, є значно більш вузьким. В основі
цього є положення про публічний характер влади.

2. Порівнюючи коло караних діянь, вчинюваних представниками влади, ми
бачимо, що:

2.1. у сфері зловживань владними повноваженнями криміналізовано менше
діянь (тільки зловживання примусом і виданням обов’язкових до виконання роз/
поряджень), але в колі цих діянь криміналізовано ширше коло суб’єктивних еле/
ментів (кримінальна відповідальність наступає вже починаючи з усвідомлення
можливості отримання вигоди або завдання шкоди);

2.2. у сфері зловживання адміністративно/господарськими повноваженнями
коло караних діянь в українському і швейцарському праві майже збігається.

3. Поділу на зловживання владою і перевищення влади не проводиться, але по/
діляються дії, що вчиняються в силу відносин влади і підпорядкування, з одного боку,
і дії, що вчиняються в рамках цивільно/правових відносин, — з іншого. Перші тяг/
нуть кримінальну відповідальність незалежно від наслідків, другі вважаються варти/
ми покарання, тільки якщо службовець завдав шкоди державним або громадським
інтересам. Критерій цього поділу — наскільки порушення зачіпає права людини.
Виконавча влада в німецікій школі адміністративного права поділяється на втру&
чально&виконавчу і послугово&виконавчу [4, 44; 5, 82]. До першої відносяться так
звані “силові структури”, втручання яких в права людини і громадянина є значно
більш небезпечним; ці структури також більш схильні до таких втручань. До другої
відносятся природні монополії і органи, які надають державні послуги. Вони менш
схильні до втручань в права людини в силу господарського профілю їх роботи. З
огляду на те, що прав людини вони здебільшого безпосередньо не зачіпають, зловжи/
вання з їх боку караються лише тоді, коли вони потягли небезпечні наслідки.

4. Ми бачимо, що склад ст. 312 КК Швейцарії первинно був сформульований
як зловживання посадою в особистих цілях, але скоригований судовою практи/
кою таким чином, що він охоплює і перевищення влади під час переслідування
законних цілей. Ст. 364, 365 КК України сформульовані так, що охоплювали й
використання законних повноважень в незаконних цілях (“використання влади
всупереч інтересам служби”) і застосування незаконних заходів в службових
цілях (“явне перевищення повноважень”), і використання недозволених засобів у
незаконних цілях (“використання службового становища всупереч інтересам
служби”) і майже не потребували суддівської правотворчості.

5. Зв’язок між дією і посадою за українським правом довести значно легше,
ніж за швейцарським (формулювання: “дії, полегшені завдяки службовому стано/
вищу”, “використання впливовості службового становища”).

Причини вузького тлумачення терміна “службова дія”, як і зазначених вище
понять службової особи і влади, не випливають з судової практики, їх слід шукати
в політиці. Можливо, це пояснюється бажанням законодавця не робити кримі/
нально караним “кожний помилковий крок” державних службовців і намаганням
забезпечити у такий спосіб їх незалежність, позбавити від надмірного тиску з боку
контролюючих органів.
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Ми бачимо, що в цілому українські склади зловживання владою та перевищен/
ня влади охоплюють і забороняють ширше коло діянь, ніж швейцарські. Це відбу/
вається внаслідок криміналізації застосування самої лише впливовості посади, її
авторитету [1, 599]. Важко без даних соціології оцінити, в якому суспільстві не/
формальна влада службових осіб сильніша: в українському чи в швейцарському.
Безсумнівно лише, що в нашому суспільстві законодавець помітив її раніше і
оцінив її небезпеку. Відомо, що криміналізація якогось діяння не завжди є вірним
рішенням у боротьбі із ним. Але з урахуванням викладеного здається, що конст/
рукція складів зловживання владою і перевищення влади в діючому Кримінально/
му Кодексі України дає належну моральну і суспільну оцінку явищам, що ними
криміналізуються, і доцільні в ситуації, що склалася в Україні.
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ОСНОВНІ ОЗНАКИ СЛУЖБОВИХ ЗЛОЧИНІВ
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ ШВЕЙЦАРІЇ

РЕЗЮМЕ

Составы злоупотребления властью и превышения власти в Украи/
не и Швейцарии имеют много общих признаков. Однако в судебной
практике наших стран существует совершенно разное представление
о некоторых из них. При этом украинская судебная практика являет/
ся порою даже более прогрессивной и находит решения, которые толь/
ко недавно были предложены учеными Швейцарии. В целом уголов/
ный кодекс Украины криминализует более широкий круг деяний.

Ключевые слова: коррупция, должностные преступления, сравни/
тельное правоведение, уголовное право Швейцарии.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ РОССИИ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ

НАРКОТИКАМИ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ ИМИ

В статье представлен обзор российского антинаркотического уго/
ловного права и анализ внутренней и внешней политики Российской
Федерации в сфере борьбы с торговлей наркотиков и их употребле/
нием. Представлены мнения экспертов, данные социологических опро/
сов.

Ключевые слова: наркотики, российское право, практика правоох/
ранительных органов, международное сотрудничество по уголовным
делам

После распада СССР на одной шестой части суши, на почве развала старой
советской экономики, разрыва хозяйственных, социальных и культурных устоев,
раздела, передела границ и низкому уровню пограничного контроля, на фоне вы/
нужденной миграции больших масс населения и его расслоения начала стреми/
тельно расти преступность, в том числе наркотическая. Российские власти весьма
решительно отреагировали на расширение незаконной торговли наркотиками.
Планировался ряд мер по сдерживанию роста торговли и злоупотребления нарко/
тиками. Однако вследствие недостаточного бюджетного финансирования эти
меры удалось реализовать только частично. По оценкам ряда российских и зару/
бежных наблюдателей, нынешняя политика России в сфере наркотиков страдает
односторонностью. Она излишне сфокусирована на снижении предложения нарко/
тиков, тогда как необходимы большие вложения средств для того, чтобы добиться
уменьшения спроса, обеспечить предупреждение употребления наркотиков, лече/
ние наркоманов и снижение наносимого вреда.

1. Правовое регулирования борьбы с оборотом наркотиков
Основы борьбы с незаконным оборотом наркотиков определяются Уголов/

ным кодексом РФ 1996 г. Преступлениям, связанным с наркотиками, в УК РФ
посвящены ст. 228/233.

Существенным отличием нового УК РФ от УК РФ 1961 г. стала декриминали/
зация нахождения в состоянии наркотического воздействия (1991 г.) и незакон/
ных действий с небольшими размерами наркотических средств (1996 г.). Диспо/
зиция ст. 224/3 УК РСФСР была практически идентичной статье 44 КоАП
РСФСР — “незаконное приобретение или хранение наркотических средств в
небольших размерах”. Это давало возможность квалифицировать деяние с назван/
ными признаками как административное правонарушение, а в случае администра/
тивной преюдиции — как преступление. Такая возможность судебной, а порой и
внесудебной декриминализации не всегда соответствовала требованиям законнос/
ти. С другой стороны, административную преюдицию можно было бы использо/
вать в качестве профилактико/правового механизма сдерживания колоссальных
темпов роста количества употребления наркотических, психотропных и одурмани/
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вающих средств на территории России. Декриминализация небольших количеств
создала возможность судебной декриминализации незаконных операций с крупны/
ми количествами наркотических и психотропных веществ, которые теперь являют/
ся нижней планкой наказуемости деяния: МВД РФ по согласованию с Верховным
Судом и Генеральной Прокуратурой РФ разъяснило, что в соответствии с ч. 2 ст.
14 УК РФ лицо может быть освобождено от уголовной ответственности, если его
деяние формально содержит признаки ст. 228 УК, но в силу малозначительности
не представляет большой общественной опасности. “В ходе рассмотрения всех
обстоятельств дела” следственные органы (без судебного контроля) вправе ре/
шать, будет ли деяние квалифицироваться как преступление или как администра/
тивный проступок [9, 17/19; 10, 12/14; 11, 12/13, см. еще 29, 10/11]. Такой порядок
отправления правосудия вряд ли можно считать идеальным, что совершенно спра/
ведливо критикуется российскими юристами [5].

Терминам небольшие, крупные и особо крупные размеры было дано норма/
тивное определение. В декабре 1996 г. Постоянный комитет по контролю нарко/
тиков опубликовал сводную таблицу заключений [16, 15/19], в которой эти зна/
чения определены для к каждого вида наркотического или психотропного веще/
ства.

Небольшие размеры устанавливаются на уровне фармакологически выверен/
ной, максимально допустимой для человека суточной дозы того или иного препара/
та. Эти размеры определялись на базе не только медицинских, но и оценочных
критериев, таких как “реальная социальная опасность”. В частности, Постоянный
комитет признал особенно опасным быстрое распространение новых для России
высокоактивных наркотических средств. Чтобы не допустить умышленного при/
менения административных взысканий (вместо уголовных наказаний) за приобре/
тение и хранение даже очень малых количеств сильнодействующих наркотиков
(таких как героин), определение их “малого количества” в таблицу вообще не
было включено [11, 19; 29, 10/11].

Отличием нового УК от УК 1961 г. является также то, что для освобождения от
уголовной ответственности у лица требуется не только явка с повинной, но и ак/
тивная помощь правоохранительным органам в раскрытии подобных преступле/
ний. Это значительно снижает шансы лица на освобождение от ответственности и
негативно оценивается учеными и специалистами/наркологами [27, 117/123].

В 1998 г. Президент РФ подписал Федеральный Закон “О наркотических сред/
ствах и психотропных веществах”. Это первый нормативных акт, который пред/
принимает попытку создать всеобъемлющую систему контроля за оборотом нар/
котиков в стране.

Некоторые субъекты федерации (Северная Осетия и Алания, Татарстан) разра/
ботали региональные проекты профилактики наркопреступлений. Например, зако/
нопроект Северной Осетии и Алании предусматривает ряд мер по борьбе с нарко/
манией в школах и вузах [4].

2. Межведомственное и международное сотрудничество
Противонаркотические операции стали в 90/е гг. одним из важнейших направ/

лений работы МВД и других правоохранительных органов. В 1991 г. в МВД РФ
для этих целей была создана специализированная структура — Управление по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков (УНОН). По мнению некоторых рос/
сийских экспертов, быстрое расширение аппарата УНОН и его активная деятель/
ность является одной из главных причин параллельного роста выявленных пре/
ступлений в сфере незаконного оборота наркотиков [19, 23; 5, 56; см. еще 13, 28].

Однако некоторые российские ученые считают, что кадровые, финансовые и
материальные ресурсы государства используются не оптимальным образом. Так,
ряд экспертов отмечают, что даже взаимодействие различных управлений в гро/
моздком МВД часто далеко от совершенства [3, 74; 14, 299]. В ходе опроса, прове/
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денного Исследовательским институтом МВД в 1997 г., респонденты назвали
следующие причины низкого уровня сотрудничества различных правоохранитель/
ных органов:

• отсутствие оптимального варианта организационной структуры, способной
объединить усилия ведомств (54%);

• традиционная ведомственная раздробленность, нездоровая конкуренция
(34,5%);

• отсутствие четкого нормативного разграничения функций (33,5%);
• завышенное самомнение о своем профессиональном потенциале в отдель/

ных ведомствах (10,6 %), [29, 7/9].
С целью повышения уровня взаимодействия российских правоохранительных

органов в мае 1998 г. при МВД РФ был создан Межведомственный центр по
контролю за оборотом наркотиков. В него вошли сотрудники МВД, ФСБ, Государ/
ственного таможенного комитета и Федеральной пограничной службы. В задачи
Межведомственного центра, в частности, входит:

• информационная и организационная поддержка расследований в отношении
наиболее опасных преступных групп;

• обмен информацией с Интерполом, иными подобными международными орга/
низациями и зарубежными правоохранительными органами;

• координация действий основных правоохранительных органов, как между
центральными ведомствами, так и между подразделениями на местах в борьбе с
незаконным оборотом наркотиков;

• планирование, организация и проведение крупномасштабных антинаркоти/
ческих операций совместно с другими российскими и зарубежными правоохрани/
тельными органами.

Однако, по мнению сотрудников российских и зарубежных правоохранитель/
ных органов, работа Межведомственного центра затрудняется из/за постоянного
соперничества между российскими правоохранительными органами. По мнению
некоторых респондентов, оно не менее сильно, чем соперничество ФБР с полицией
штатов в США, Федерального криминального ведомства и криминальных служб
земель с муниципальной полицией в ФРГ. Как отмечают многие наблюдатели,
среди сотрудников Межведомственного центра наиболее обособленную позицию
занимают представители ФСБ, и это объясняется прикреплением Межведом/
ственного центра к МВД.

После распада СССР были предприняты значительные усилия для развитию
сотрудничества с международными организациями и другими странами по вопро/
сам контроля наркотиков. В конце девяностых годов совместными усилиями пра/
воохранительных органов Германии, Великобритании, Израиля, США, Румынии,
Польши, Латвии, Литвы, Казахстана, Узбекистана и других стран было осуществле/
но около 150 крупных операций [13, 42/43; 18, 30; 28, 19].

Россия активно участвует в антинаркотических мероприятиях, которые прово/
дятся в рамках ООН, Интерпола, Группы по сотрудничеству в области борьбы со
злоупотреблением наркотиками и незаконным оборотом наркотических средств
Совета Европы (т. н. группа Помпиду). По запросам министерств внутренних дел
стран СНГ МВД РФ организует подготовку сотрудников антинаркотических под/
разделений правоохранительных органов стран Содружества [28, 19].

Все опрошенные сотрудники зарубежных правоохранительных органов, ответ/
ственные за сотрудничество с Россией, говорили о том, что они удовлетворены
уровнем сотрудничества с российскими коллегами. В частности, они отмечали, что
несмотря на все слухи о росте коррупции среди сотрудников российских правоох/
ранительных органов, ни одна из совместных операций не провалилась из/за утеч/
ки информации из России.

Не так позитивно оценивается сотрудничество с правоохранительными органа/
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ми стран СНГ. Большинство опрошенных признавали, что сотрудничество с други/
ми странами СНГ проходит далеко не гладко и на самом деле приносит результа/
ты только тогда, когда они подкреплены уже имевшимися личными контактами.
Несмотря на подписание странами СНГ в девяностых годах многочисленных со/
глашений, ответы на официальные запросы о помощи и предоставлении информа/
ции поступают в редких случаях, а если все/таки приходят, то чаще всего тогда,
когда необходимость в них уже отпала.

Многие сотрудники российских правоохранительных органов сетуют на то, что,
несмотря на наличие соглашений, южные государства СНГ обычно не проявляют
интереса к организации совместных противонаркотических операций. Говорят о
том, что, получив оперативную информацию о транспортировке наркотиков, они
сразу же конфискуют всю партию для того, чтобы заслужить похвалу, а затем и
финансовую помощь от международного сообщества.

3. Потребители наркотиков: главная цель противонаркотических опеK
р а ц и й

Согласно статистике МВД, большинство выявленных наркопреступлений отно/
сится не к незаконному обороту наркотиков, а к их приобретению или хранению
без цели сбыта. Большинство осужденных за преступления, связанные с наркоти/
ками, — это не наркоторговцы, а потребители. Как поясняют Гилинский и Зобнев,
“милиция предпочитает арестовывать потребителей наркотиков, а не их распрост/
ранителей, потому что так легче” [27, 120; 26, 62; 17, 11]. Установленные Постоян/
ным комитетом значения крупных размеров так малы, что на практике нет дея/
ний, которые совершались бы “не в крупных размерах” и могли бы повлечь адми/
нистративную ответственность [26, 32/33]. В 1998 г. МВД РФ по согласованию с
Верховным судом и Генеральной прокуратурой РФ разъяснило, что уголовное
преследование может начинаться только в случае изъятия такой дозы, которая
способна оказать психоактивный эффект на потребителя [9, 17/19; 10, 12/14; 11, 12/
13]. Количество героина свыше 0,005 г и ЛСД свыше 0,0001 г считаются крупны/
ми. Это приводит к тому, что основной контингент задержанных и осужденных по
ч. 1 ст. 228 УК РФ за приобретение и хранение наркотических средств в
крупных размерах без цели сбыта — это потребители и наименее защищенные
потребители/продавцы.

4. Необходимость усиления работы по предупреждению, лечению и
снижения ущерба от потребления наркотиков

Одним из ключевых принципов нового федерального Закона “O наркотичес/
ких средствах...” является приоритет профилактических мер. Однако из/за огра/
ниченности бюджетных средств это положение Федерального Закона выполняет/
ся не полностью [8; 15; 17; 29, 14].

Государственные центры по лечению больных наркоманией в часто не распо/
лагают финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами для выполнения за/
дач, возложенных на них законом. Наркоманы, опрошенные в Москве, Санкт/Пе/
тербурге и Владикавказе, говорят о том, что сплошь и рядом приходится платить за
услуги, которые должны предоставляться бесплатно [26, 35/36, 23; 13]. В результа/
те во многих городах в государственных центрах по лечению больных наркомани/
ей не заполняются и без того немногочисленные места. Частные центры по лече/
нию больных наркоманией только частично компенсируют недостатки государ/
ственных. Их существование противозаконно, так как ст. 55 Закона “О наркоти/
ческих средствах...” четко указывает, что “лечение больных наркоманией осуще/
ствляется только в государственных и муниципальных учреждениях здравоохра/
нения”. Частные центры популярны прежде всего потому, что гарантируют
анонимность лечения. Однако как альтернативный вариант они подходят только
выходцам из богатых семей, способных платить 200 долларов в день.

Некоторые положения данного Закона затрудняют информирование наркома/
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нов о риске, связанном с потреблением наркотиков, и обучению их способам
снижения этого риска. Причиной этого является неудачная формулировка ст. 46
Закона “О наркотических средствах”: “Запрещается... пропаганда наркотических
средств, психотропных веществ” и их прекурсоров, то есть деятельность,... направ/
ленная на распространение сведений о способах* , методах разработки, изготовле/
ния и использования*, местах приобретения наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, а также производство и распространение книжной про/
дукции, продукции СМИ, распространение в компьютерных сетях указанных све/
дений или совершение иных действий в этих целях.” Например, благодаря поддер/
жке Института открытого общества Джорджа Сороса и международной организа/
ции “Врачи без границ” в конце 90/х гг. в нескольких российских городах были
начаты программы противостояния влиянию сверстников и обмена игл. Хотя эти
программы были одобрены городскими и региональными администрациями, мно/
гие из координаторов сообщают о вмешательстве милиции и работе на грани
закона [см. 32, 777/804; 21].

Многие опрошенные нами, включая руководителя московского представитель/
ства ВООЗ, считают, что такие программы очень важны для профилактики рас/
пространения ВИЧ среди наркоманов [см. 32, 777/804; 21; 20; 22, 811/841; 24,
729/776; 33]

Эксперты полагают, что даже в условиях недостатка средств работе по
предупреждению, лечению и уменьшению ущерба должно уделяться такое
же внимание, такие же финансовые, кадровые и материальные ресурсы, ко&
торые выделяются на борьбу с незаконным оборотом наркотиков.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИКИ РОСІЇ
У ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКІВ

ТА ЗЛОВЖИВАННЯ НИМИ

Новий КК РФ 1996 г. декриміналізував незаконні дії з невеликими
розмірами наркотичних засобів. Однак встановлені значення великих
розмірів є такими малими, що об’єктом кримінального переслідуван/
ня стають не наркоторговці, а наркомани. Росія досягла значних
успіхів в міжнародному співробітництві в сфері боротьби з наркоти/
ками, але її внутрішня антинаркотична політика є недосконалою. Екс/
перти вважають, що до попередження і лікування наркоманії треба
докладати таких же зусиль, що й до борьби з наркозлочинністю.

Ключові слова: наркотики, російское право, практика правоохо/
ронних органів, международне співробітництво по кримінальним спра/
вам.
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ДО ПРОБЛЕМИ БУЛІНГУ АБО НАСИЛЛЯ
НА РОБОЧОМУ МІСЦІ У ПОЛІЦІЇ

Проаналізовано проблему насилля на робочому місці (булінг), яке є
загрозою безпеки персоналу, негативно впливає на самопочуття та
нормальне функціонування організації в цілому.

Ключові слова: насилля на робочому місці, булінг, зловживання
владою.

Однією із проблем, що сьогодні привертає до себе все більшу увагу фахівців з
управління організацією у цілому та управління персоналом зокрема є проблема
насилля на робочому місці (залякування, ображання, переслідування, публічне вис/
міювання працівників тощо). Це — джерело безпосередньої загрози безпеці персо/
налу, яке, порушуючи стан безпеки працівників, негативно впливає як на їх власне
самопочуття та функціонування, так і на функціонування організації у цілому.

Згідно з існуючими дослідженнями у цій сфері, у працівників, які зазнають на/
силля на робочому місці, руйнується самооцінка, підривається віра у власні здат/
ності та сили, працівники відчувають себе жертвою обставин, для них характерні
відчуженість, труднощі із концентрацією уваги та ін. Ці симптоми доповнюють ще
й особливості поведінки: прогули, запізнювання, втрата інтересу до роботи,
схильність до нещасних випадків [1, 369].

Проблема насилля на робочому місці тісно поєднана із проблемою ролі керів&
ника у створенні сприятливих умов праці, гармонійних взаємостосунків, ефектив/
ної системи стимулювання професійної діяльності персоналу. Обидві ці проблеми
все частіше висвітлюються на сторінках поліцейських видань, стають об’єктами
спеціальних досліджень. Так, вже не поодинокі дослідження, де йдеться про нероз/
винений чи недостатньо розвинутий менеджмент, що є причиною багатьох нега/
раздів в організації, що безпосередньо або опосередковано стосуються персоналу
цієї організації, його функціонування, безпеки та захищеності.

Пошлемося на деякі висновки англійських фахівців, які, досліджуючи особли/
вості взаємостосунків осіб поліцейського та цивільного допоміжного персоналу
поліції, звертають увагу на проблему так званого булінгу (від англ. “bully” —
залякувати, дратувати, знущатися, брутально поводитись) на робочому місці. У да/
ному випадку поняття булінг вживається для позначення ситуації, коли людина
або група людей використовує свою посаду або владу для примушення, зневолення
інших за допомогою залякування, переслідування або пригнічення. За даними про/
ведених досліджень, один із п’яти представників цивільного допоміжного персона/
лу поліції є об’єктом глузування або зазнає залякування з боку менеджерів чи
інших поліцейських [2, 18].

Одним із перших незалежних досліджень цієї проблеми у Великобританії ста/
ло спеціальне опитування, проведене Стаффордширським Університетом
(Staffordshire University) у 1999 р. Його висновки певним чином доповнили дані
інших досліджень, зокрема Поліцейської Федерації Великобританії (Police
Federation), які визначили, що саме наявність “знущального менеджменту”
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(management bullying) є суттєвою причиною низькою моралі у поліцейській
службі.

Для вивчення проблеми булінгу та меж його поширення у поліції дослідниками
було розіслано поштою анкети 4000 членам профспілок, що працюють у цивільно/
му секторі поліції. Було отримано 690 відповідей. За результатами дослідження
виявилося: 64% осіб поліцейського допоміжного персоналу, що брали участь у
дослідженні, зазнали або спостерігали булінг на роботі; один із п’яти респондентів
зазнавав знущання протягом останніх шести місяців і один із трьох визнав, що це
відбувалось протягом 3/х років і більше; кожен п’ятий респондент внаслідок спо/
стерігання булінгу на роботі вирішив змінити місце роботи; гнів, напруження, без/
силість — найбільш гострі і постійні реакції тих, до кого постійно ставились нега/
тивно; 75% з тих, хто зазнав булінгу, відмітили деяке погіршення здоров’я; стреси,
депресія та зниження самооцінки були найбільш загальними скаргами нефізичного
характеру.

Щодо тактик булінгу, то вони майже нічим не відрізняються від загальнопо/
ширених моделей непродуктивної управлінської поведінки керівників, їх впливу на
підлеглих, у тому числі і серед працівників органів внутрішніх справ. Це: неза/
безпечення необхідною інформацією; принизливі зауваження; колективне ігнору/
вання іншими працівниками однієї особи; залякування; надмірний (прискіпливий)
контроль роботи; постійна критика; нереалістичні завдання; публічна образа;
підвищення голосу; соціальна ізоляція; зловмисні плітки; усні та фізичні погрози.
Найбільш поширені: соціальне виключення з колективу, незабезпечення необхід/
ною інформацією та принизливі зауваження, у тому числі публічні [2, 18/20].

Дослідження, про яке йшлося, зосереджене на вивченні проблеми булінгу серед
осіб цивільного допоміжного персоналу поліції. Разом з тим вивчення та аналіз
оглядів розвитку поліції Великобританії за останні десятиріччя свідчить, що ця
проблема є актуальною і для власне поліцейського персоналу, стосунків між
“білими” поліцейськими та поліцейськими — представниками етнічних меншин,
поліцейськими/чоловіками та поліцейськими/жінками і т. ін. [3, 20/51].

Багато уваги проблемі булінгу на робочих місцях приділяє Поліцейська Феде/
рація Великобританії — проводяться спеціальні дослідження, розроблюються реко/
мендації для різних категорій працівників поліції, надається конкретна консульта/
тивна допомога тим, хто зазнав або зазнає булінгу у процесі професійної діяль/
ності.

І хоча проблема булінгу на робочому місці тільки нещодавно стала предметом
пильного дослідження та вивчення, Поліцейська Федерація визнає, що булінг на
робочому місці реально наявний у поліцейській службі. У зв’язку з цим вона бере
на себе обов’язок висвітлювати руйнівний вплив булінгу на службовців поліції
та сприяти його викорінюванню із поліцейської служби шляхом підтримки всіх
ініціатив, що спрямовані на боротьбу із булінгом, надання допомоги всім, хто її
потребує. Поліцейська Федерація підтримує також відповідну освіту та навчання,
які спрямовані на розпізнання та усунення булінгу, сприяють забезпеченню для
всіх повної рівності можливостей та поводження. Поліцейська Федерація вважає,
що прийняття та реалізація цих головних підходів гарантує рівність і справед/
ливість у межах поліцейської служби, що безперечно сприятиме більш ефективно/
му та результативному обслуговуванню населення.

Характеризуючи проблему булінгу на робочому місці та його вплив і наслідки
для працівників, дослідники відмічають, що булінг — це поступовий виснажливий
процес, який призводить до того, що люди відчувають себе приниженими,
такими, що не відповідають вимогам служби, безнадійними не тільки в ото&
чуючому їх робочому середовищі, але й у сімейному житті. У багатьох випад/
ках булінг дуже важко виявити, бо він найчастіше здійснюється без свідків.

За висновками Поліцейської Федерації основними проявами булінгу є:
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• образливе поводження, мстиві, жорстокі, зловмисні напади (або спроби на/
падів) на окремих працівників або групи працівників;

• постійні негативні напади на особисті якості та за виконання професійних
обов’язків (ці напади найчастіше мають непередбачуваний, ірраціональний харак/
тер);

• зловживання владою та положенням, яке може зумовити хронічне напружен/
ня та неспокій такого ступеня, що працівник поступово втрачає віру у себе, у нього
погіршується стан його фізичного та психічного здоров’я.

Форми булінгу: постійна критика; постановка цілей, яких досягти або виконати
за даного часу неможливо; ігнорування або ізолювання індивідуума в колективі,
розмова тільки з третьою особою для ізолювання іншої; відмова в інформації;
доручення явно безперспективних справ; постійна недооцінка або низька оцінка
зусиль певної особи; розповсюдження зловмисних пліток; створення перешкод у
одержанні відпусток та навчанні без поважних причин.

Про негаразди у поліцейських підрозділах, можливу наявність булінгу можуть
свідчити такі зміни: часта змінюваність кадрів, високий рівень невиходів на робо/
ту, регулярна або тривала відсутність внаслідок захворювань, низький рівень мо/
ралі, втрата ініціативи, напруженість та занепокоєність поліцейських.

Визначаються також емоційні і фізичні симптоми, що пов’язані із булінгом на
робочому місці та характеризують стан його жертв. Серед емоційних симптомів
відмічаються: втрата довіри та почуття власної гідності, агресивність, роздрато/
ваність, сильний неспокій, наступи паніки, гнів, депресія, думки про самогубство.
Фізичними симптомами є: безсоння, нудота, потіння / озноб, сильне серцебиття,
млявість, проблеми із шкірою, болі у шлунку, мігрень / сильні головні болі та деякі
інші.

Поліцейською Федерацією Великобританії розроблено програми конкретних
дій, яких рекомендується дотримуватися, якщо службовець поліції (як в уніформі,
так і цивільний) зазнає знущання на робочому місці. Розглянемо деякі з положень
цієї програми.

Насамперед службовець повинен бути здатним розпізнавати ранні ознаки
булінгу і протистояти переслідувачу: необхідно робити письмові звіти (включаю/
чи дати та всі можливі деталі) про всі напади щодо характеру, компетенції та
стандартів роботи, бажано обговорити проблеми булінгу з колегами, а якщо по/
дібне трапилось і з ними, треба об’єднати зусилля і діяти разом, подати колективну
скаргу.

За умови продовження булінгу адекватними діями жертви вважаються звер/
нення до безпосереднього керівника, головного офіцера, до службовця відділу по
роботі з персоналом, службовця з рівних можливостей або представника Полі/
цейської Федерації та надання їм усіх необхідних свідоцтв. Працівник може розпо/
чати процедуру скарги.

Рекомендації Поліцейської Федерації для лінійних керівників та головних офі/
церів поліції:

• визнайте, що булінг існує і що він завдає великої шкоди як працівникам, так
і службі у цілому;

• гарантуйте, що вжиті всі можливі заходи для усунення будь/яких форм бу&
лінгу;

• роз’ясніть поліцейським (через управління, повідомлення та заяви), що булінг
не буде допускатися і поліцейські будуть підлягати дисциплінарним процедурам
за подібну поведінку;

• якщо поліцейський звертається із скаргою у зв’язку із булінгом, керівництво
повинне гарантувати йому конфіденційність; скаргу розглядати відповідно до про/
цедури розгляду скарг;

• якщо було встановлено, що поліцейський зазнав булінгу, слід організувати
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для жертви та переслідувача консультування: для жертви — з метою надання
допомоги у відновленні її минулого нормального стану; для переслідувача — для
того, щоб він мав змогу усвідомити та змінити свою поведінку.

Можливі джерела допомоги людям, що зазнали булінгу: Поліцейська Федера/
ція, Британська Асоціація консультування, Комісія з расової рівності, Комісія з
рівних можливостей.

Надзвичайно важливими розробки та висновки Поліцейської Федерації Вели/
кобританії з проблеми булінгу на робочому місці є не тільки для поліцейських сил
Великобританії, але й для теорії та практики управління персоналом будь/якої
країни у цілому, у тому числі й для управління персоналом органів внутрішніх
справ України. Результати цих та інших досліджень (незалежно від назв, що вико/
ристовуються для позначення ситуації приниження гідності людей на робочих
місцях, створення дискомфортних умов праці), ще раз акцентують увагу на важли/
вості та складності проблеми людських стосунків у трудовому колективі та необ/
хідності пошуку шляхів їх більшої гармонізації.

Тісно пов’язана ця проблема з актуальним питанням про формування у керів&
ників високої управлінської культури, більшої професіоналізації управлінської
діяльності. Звертаючись знову до досліджень, про які мова йшла вище, зазначимо,
що одним із висновків дослідників проблеми щодо причин пригнічення людей на
робочому місці, щодо створення дискомфортних умов праці є саме нерозвинутий
менеджмент, тобто недостатня управлінська компетенція керівників, не/
відповідність їх власної поведінки, особистих якостей вимогам, які висуваються до
управлінців. Нагадаємо, що складовими управлінської компетенції, поряд із техніч/
ними навичками, тобто такими, що мають суто професійний характер, є також на&
вички людських стосунків та концептуальні навички.

Підкреслимо також важливість створення та впровадження на всіх рівнях фун/
кціонування поліцейських органів або органів внутрішніх справ цілісної політики
нетерпимості до будь/яких проявів зневаги, приниження, переслідування праців/
ників, а також механізму реагування на подібні дії. Кожен працівник повинен
відчувати себе дійсно захищеним в організації від небезпеки як зовнішнього, так і
внутрішнього характеру, мати реальне право та можливість захистити свою
гідність. У цьому плані надзвичайно корисним є досвід профспілкових об’єднань
поліцейських, у даному випадку — Поліцейської Федерації Великобританії, які за
тривалий строк свого існування накопичили цікавий різноманітний досвід з про/
фесійного захисту та допомоги поліцейським.
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К ПРОБЛЕМЕ БУЛЛИНГА ИЛИ НАСИЛИЕ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ В ПОЛИЦИИ

РЕЗЮМЕ

Учитывая опыт Полицейской Федерации Великобритании, считаем
важным на всех уровнях управления органами внутренних дел Украи/
ны сформировать целостную политику нетерпимости ко всяким про/
явлениям унижения, преследования работников, а также разработать
механизм реагирования на подобные действия.

Ключевые слова: насилие на рабочем месте, буллинг, злоупотреб/
ление властью.
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ВИНИКНЕННЯ ЗАГРОЗ МІЖНАРОДНОМУ ІМІДЖУ УКРАЇНИ
ПІД ВПЛИВОМ ЗАРУБІЖНИХ ЗМІ

Із застосуванням контент/аналізу проведено дослідження впливу
провідних зарубіжних засобів масової інформації на інформаційний
простір України. Виявлено основні чинники виникнення та ескалації
зовнішніх загроз її міжнародному іміджу, а також інформаційній без/
пеці. Окреслено деякі шляхи подолання інформаційної кризи та найш/
видшої інтеграції України у світовий інформаційний простір.

Ключові слова: контент/аналіз, інформаційний простір, інформац/
ійна безпека, міжнародний імідж, мас/медіа.

Засоби масової інформації (далі 3MI) є важливим елементом системи забезпе/
чення інформаційної безпеки України. Вони інформують громадськість про події в
Україні і світі, в тому числі про діяльність органів державної влади; впливають на
формування громадської думки; створюють своєрідні зворотні зв’язки між владою
та громадськістю. Незаангажованість, активна діяльність ЗМІ є необхідною пере/
думовою формування в Україні громадянського суспільства. ЗМІ можуть відігра/
вати і негативну роль у системі забезпечення інформаційної безпеки, якщо їх втяг/
нуть у політичну боротьбу, перетворивши із засобів масової інформації на засоби
масової пропаганди. Зокрема, державні ЗМІ, присутність яких в інформаційному
просторі України є непомірно обширною, мають більші можливості маніпулювати
масовою свідомістю [1, 21].

За даними соціологічної служби Українського центру економічних і політичних
досліджень імені Олександра Разумкова, однією з головних загроз інформаційній
безпеці є створення негативного іміджу України на міжнародній арені
внаслідок неефективної інформаційної політики [1, 30]. Зокрема, 62% опи/
таних експертів вважають рівень загрози у цій сфері високим, 24% — середнім і
лише 12% — низьким.

Для визначення характеру домінантних підходів до висвітлення внутрішньопо/
літичних подій в Україні західними мас/медіа автором здійснено контент/аналіз
Інтернет/версій провідних англомовних засобів масової інформації. Отримані дані
свідчать про превалювання в матеріалах, наданих західними журналістами, нега/
тивних оцінок суспільно/політичної ситуації в Україні, що у підсумку може ство/
рити потенційні зовнішні загрози її міжнародному іміджу.

Аналіз інформаційного продукту закордонних ЗМІ має велике значення для
вивчення чинників, що впливають на процес формування міжнародної громадської
думки стосовно України. Це обумовлене, в першу чергу, відносно широким діапа/
зоном припустимих для журналістів оцінок. З іншого боку, засоби масової інфор/
мації, на відміну від офіційної влади, меншою мірою зобов’язані враховувати дип/
ломатичні нюанси під час надання коментарів щодо внутрішньої та зовнішньої
політики інших країн. Отже, вони можуть оприлюднювати не тільки схвалені офі/
ційною владою своїх держав оціночні концепти, які не завжди об’єктивно відтво/
рюють ситуацію, а и роздуми незалежних експертів. Водночас на сторінках газет, у
теле/ та радіоефірі містяться і неадекватні упереджені коментарі заангажованих
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журналістів. Але як об’єктивні, так і суб’єктивні судження, що тиражуються ЗМІ,
суттєво впливають на процес формування, характер і спрямованість громадської
думки відповідної аудиторії (населення конкретної країни).

У ході дослідження проаналізовано понад 70 інформаційних повідомлень і ста/
тей суспільно/політичної проблематики, що були розміщені у березні/травні
2001 р. на web/сторінках провідних англомовних періодичних видань, агентств,
радіостанцій і телевізійних каналів (зокрема, Associated Press, “New York Times”,
“Washington Post”, CNN, “Christian Science Monitor”, “Los Angeles Times”,
“Baltimor Sun”, “Chicago Tribune”, ВВС, “The Independent”, “The Guardian”, “The
Times”, Reuters, Radio Netherlands, Europaworld та ін.). Переважна кількість видань,
на матеріалах яких проводився контент/аналіз, мають як електронні, так і друко/
вані версії оприлюднених повідомлень, тобто коло їхньої аудиторії не обмежується
лише користувачами Інтернет. Проте, враховуючи високий рівень комп’ютерної
культури, притаманний розвиненим західним країнам, вид матеріального носія вза/
галі не здійснює суттєвого впливу на рівень доступності мас/медійної продукції.
Тобто, інформація, що розповсюджується зазначеними виданнями, цілком доступна
масовому західному читачу.

Результати контент/аналітичного дослідження свідчать, що впродовж березня/
травня 2001р. предметом найбільшої зацікавленості західних журналістів були
внутрішньополітичні події в Україні (див. діаграму 1).

Діаграма 1. Розподіл інформаційних повідомлень за тематикою
(в % до загальної кількості матеріалів, що були проаналізовані) *

* за винятком специфічних матеріалів з проблем економіки, культури, мистецтва, спорту і
т. ін., які не оброблялися.

При цьому існують певні розбіжності в тематичних акцентуаціях європейсь/
ких та американських джерел. Зокрема, європейці більшою мірою висвітлювали
проблеми ядерної енергетики та охорони навколишнього середовища (у квітні
2001 р. додаткова хвиля журналістського інтересу була викликана річницею Чор/
нобильської катастрофи). Зазначений чинник обумовлений особливостями геогра/
фічного розташування — територіальною близькістю європейських країн до Ук/
раїни. Американці, в свою чергу, більш стурбовані проблемами української зло/
чинності. Проте, на думку автора, сплеск інтересу американських видань до украї/
нського криміналітету, скоріше, мав ситуативний характер і був поточною реак/
цією на одиничні, але такі, що набули широкого міжнародного розголосу, випадки з
викриттям злочинів, суб’єктами яких були українці (зокрема, затримання амери/
канськими правоохоронними органами вантажного морського судна з українською
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командою, на борту якого знайдено велику партію наркотиків; викриття каналу
незаконного в’їзду до американських країн емігрантів/нелегалів зі Східної Європи,
в тому числі України тощо). У структурі інформаційних повідомлень стосовно
українських внутрішньополітичних подій переважали матеріали, які комплексно
висвітлювали ситуацію в цій сфері. Загальну характеристику політичної кризи
містили 40% статей, що були піддані аналізу (див. діаграму 2).

Діаграма 2. Тематика статей, що висвітлювали внутрішньополітичні події
в Україні (в % до загальної кількості матеріалів з цієї проблематики)

 

Майже 80% матеріалів, присвячених загальному аналізу внутрішньої ситу/
ації в Україні, витримані в негативних тонах. Заголовки окремих статей містили
деструктивні соціальні діагнози: “Найглибша політична криза за часів незалеж/
ності” (ВВС), “Політичне безладдя” (Radio Netherlands), “В Україні стан холодної
війни”, “Назріває революція” (“Washington Post”), “Демократія під загрозою”
(“Chicago Tribune”) та ін. Зокрема, британська “The Times” стверджувала: “Украї/
на перебуває в жахливому становищі: країна послаблена корупцією та бідністю”.
Одним із чинників, що негативно впливає на соціально/політичну ситуацію в Ук/
раїні, західні оглядачі вважали зосередженість владних кіл на власних егоїстичних
інтересах, а також відстороненість від потреб пересічних громадян. Так, аналітик
центру стратегічних наук в Торонто Тарас Кузьо (Taras Kuzio) зазначав, що “Ук/
раїна поділена між комуністами та олігархами, але ні ті, ні інші не переймаються
долею народу”.

Інформаційні матеріали, присвячені так званому “касетному скандалу”
(“справа Гонгадзе”), публікувалися здебільшого без оціночних коментарів. Лише в
третині випадків журналісти вдавалися до критичних зауважень з цього приводу.
Дотримання певного ступеня нейтралітету при висвітленні перипетій криміналь/
ної справи, провадження якої ще не закінчено, свідчить, скоріше, про порівняно ви/
сокий рівень правової культури, а не про відсутність у західних мас/медіа власного
ставлення до цього факту. Примітне, що під час розслідування справи зникнення
українського журналіста Інтернет виявив свою нову роль — своєрідного “каталі/
затора” висвітлення незалежних думок, неупередженої оцінки дій державних
органів [1, 14].

Подією, що викликала жвавий інтерес та шквал критики з боку газетярів, стала
відставка В. Ющенка. Майже всі західні джерела високо оцінювали діяльність
уряду В.Ющенка, підкреслюючи, що йому вдалося реструктуризувати українські
борги та збільшити обсяги іноземних інвестицій у вітчизняну економіку (ВВС),
вперше після тривалого економічного спаду домогтися покращання макроекономі/
чних показників (Associated Press), запобігти поширенню російської експансії
(“The Guardian”) тощо. З ім’ям колишнього прем’єра західні ЗМІ пов’язували
надії на формування в Україні демократичних інститутів (Reuters, “The Times”).
Сам прецедент з відставкою В.Ющенка західні аналітики вважали виявом жорст/
кого тиску на прем’єр/міністра з боку зовнішніх сил. “The Guardian”, зокрема,
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підкреслювала, що В.Ющенка примусили піти у відставку, a “Washington Post”
наполягала на тому, що прем’єра взагалі усунули з посади. В цілому в більшості
статей, присвячених цій проблемі, журналісти не приховували своїх симпатій до
В.Ющенка та жалю з приводу його відставки. Лише третина матеріалів з означе/
ної теми позбавлена емоційного забарвлення.

Наступною за популярністю була тема призначення нового прем’єрK
міністра. Більшість повідомлень з цього приводу мали констатуючий характер,
хоча окремі інформаційні агентства вже опубліковували свої коментарі. Зокрема,
“Washington Post” називала кандидатуру А. Кінаха компромісною для комуністів
і ділових кіл. Головний радник “Carnegie Endowment” Андерс Аслуд (Anders
Aslud) оцінював реформаторський потенціал А. Кінаха як нижчий за аналогічний
показник його попередника. Тому, на думку А. Аслуда, кардинальних прогресивних
змін в уряді, який очолюватиме А. Кінах, не відбудеться. Американські аналітики
підкреслювали поступливий характер нового прем’єр/міністра та вважали, що Пре/
зидент України матиме необмежені можливості щодо здійснення результативного
впливу на його стратегічні і тактичні плани.

Діяльність української опозиції висвітлювалася західними ЗМІ здебільшого в
інформаційно/нейтральному ракурсі. Про це, зокрема, свідчить той факт, що дії опо/
зиційних кіл в Україні не викликали на Заході відкритого засудження, але й по/
вного схвалення вони також не отримували. Досить поширеним було протистав/
лення фігури Ю.Тимошенко Президенту Л. Кучмі. Так, “The Times” наголошувала
на тому, що колишній віце/прем’єр, реформуючи паливно/енергетичний комплекс,
вторглася до сфери комерційних інтересів найближчого оточення Президента.
Характеризуючи місце Ю.Тимошенко в українському політичному просторі,
західні журналісти називали її “лідером української опозиції” (“Washington
Post”) та “ворогом Кучми” (“New York Times”, Reuters).

Позиція та дії Президента України Л. Кучми в повідомленнях, що не носили
характеру офіційних, піддавалися критиці з боку аналітиків і журналістів. Серед
найпоширеніших претензій до Л. Кучми були звинувачення в посяганнях на сво/
боду слова. Зокрема, доповідачка ПАРЄ з соціально/політичного становища Украї/
ни Ханне Северінсен (Hanne Severinsen) стверджувала, що всі програми новин в
Києві починалися зі згадування імені Президента. Вона також вважала заяви опо/
зиції щодо “встановлення в Україні жорсткої, але неофіційної державної цензури”
такою, що заслуговує на обговорення на рівні Ради Європи.

Поруч з цим “The Times” опублікувала матеріал, у якому стверджується, що
більшість населення України вимагає відставки Президента. Газета наголошува/
ла на тому, що Л. Кучма вичерпав свій політичний ресурс, а зберігати контроль
над владними важелями йому допомагає лише підтримка правоохоронних
органів, окремих впливових кіл, а також слабкість і дифузність української опо/
зиції. Поточну ситуацію в Україні британська газета характеризує як “режим
Кучми”, формуючи тим самим у своїх читачів образ українського Президента як
“невдалого диктатора”. Продовжуючи підняту тему, “The Guardian” стверджува/
ла, що Л. Кучма — “слабкий і деспотичний політик, який мав би піти у відставку
замість В. Ющенка”.

У цілому більшість інформаційних матеріалів із внутрішньополітичних про/
блем України мають негативне емоційне навантаження (див. діаграму 3).

Характеризуючи місце України на міжнародній арені, західні аналітики
називали її “буферною” зоною між Сходом і Заходом. Зокрема, колишній посол
США в СРСР Джек Метлок (Jack Matlock) відзначав: “... влада в Києві прова/
дить політику паразитування. Вона намагається догодити і Росії, і Заходу, щоб от/
римати гроші Заходу і газ Росії. Київ називає це “третім шляхом”. Проте харак/
тер оцінок американських та європейських оглядачів свідчить, що західні держави
не влаштовує невизначеність України у зовнішньополітичних орієнтаціях.
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Діаграма 3. Емоційне забарвлення повідомлень щодо
внутрішньополітичної ситуації в Україні

(в % до загальної кількості матеріалів, що були проаналізовані)

Водночас зарубіжні мас/медіа висловлювали стурбованість можливістю поси/
лення впливу Росії на внутрішню ситуацію в Україні. Зокрема, англійська радіос/
танція ВВС вважає, що в стосунках двох сусідніх країн ужe сформувалася тенден/
ція до зближення. Про це свідчить низка подій: заміна прозахідного міністра іно/
земних справ Б. Тарасюка орієнтованим на Росію А. Зленком; відставка найпопу/
лярнішого на Заході прем’єр/міністра В. Ющенка; призначення на посаду посла
Росії в Україні політичного “важковаговика” В. Черномирдіна тощо. Британська
радіостанція наголошувала на тому, що російський капітал уже готовий розпочати
експансію в сфері українського енергетичного комплексу, а подальші плани рос/
ійських олігархів містять прагнення повернути Україну під повний політичний та
економічний “протекторат” Москви.

Відповідно до розставлених акцентів європейськими та американськими ЗМІ
презентовані й можливі домінантні принципи, за якими в майбутньому формува/
тимуться політичні та економічні стосунки з Україною. Зокрема, підкреслювалось,
що адміністрація США дотримуватиметься більш прагматичної позиції, будуючи
взаємини з Києвом не за формулою безкорисливої допомоги, як це було раніше, а
за найбільш звичною для західної бізнес/свідомості формулою “гроші/товар”
(ВВС). Проте у той час західні аналітики прогнозували тимчасове зниження ак/
тивності в стосунках Заходу та України. За їхніми оцінками. Світовий банк і
МВФ деякий час займатимуть вичікувальну позицію з метою зниження ступеня
власного комерційного ризику при проведенні фінансових операцій у політичне
нестабільній країні (“The Guardian”).

Оцінюючи подальші перспективи України, західні аналітики схилялися до
песимістичних прогнозів. Колишній державний секретар США М. Олбрайт ото/
тожнює Україну за рівнем розвитку демократичних інститутів з такими країнами
як Колумбія, Нігерія, Індонезія тощо. Вона, зокрема, вважає, що такі країни у май/
бутньому потребуватимуть допомоги розвинених країн щодо розбудови власних
демократичних форм соціального устрою та повноцінної інтеграції у світове
співтовариство.

Західний історик, автор “Нової історії України” Орест Субтельний (Orest
Subtelny) зазначає, що Україну чекає доля всіх “буферних” держав. Такі країни
внаслідок своєї слабкості поступово “розчинилися” в інших, більш сильних “сусі/
дах”. Хоча, на думку О. Субтельного, реальної загрози втрати Україною державної
самостійності вже не існує, але країна ризикує залишитися осторонь загальноісто/
ричного процесу глобалізації. Проте найрадикальніший прогноз щодо майбутнього
України сформулювало радіо ВВС, в одній з програм якого було заявлено, що
Україна взагалі не має майбутнього, а українці — це “нація, яка крокує в нікуди”.

Таким чином, на підставі проведеного аналізу можна стверджувати, що в сучас/
них умовах існують реальні передумови до виникнення зовнішньої загрози
міжнародному іміджу України. Західними ЗМІ активно поширюється негатив/
на за змістом та емоційним забарвленням інформація щодо внутрішньополітичної
ситуації в Україні, а також перспектив існування незалежної демократичної дер/
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жави. Водночас в англомовному інформаційному просторі практично не презенто/
вані матеріали, в яких події в Україні висвітлювалися б з позитивного боку. Тим
самим створюються реальні підстави для формування у міжнародної громадсь/
кості упередженого ставлення до України. Останнє, в свою чергу, може обумовити
виникнення штучних перешкод на шляху здійснення повноцінного рівноправного
українсько/західного співробітництва в економічній, суспільно/політичній та гума/
нітарній сферах, а в найгіршому випадку призведе до повної або часткової ізоляції
України від розвинених країн Європи та Америки.

Іншим негативним аспектом, який суттєво впливає на інформаційну безпеку
держави, є слабка розвиненість українського сегменту міжнародної глобальної ме/
режі Інтернет. За деякими оцінками, за період з 1990 по 2000 роки кількість кори/
стувачів Інтернет склала лише близько 1% населення України, що значно менше,
ніж у розвинених країнах світу. Наприклад, присутність вітчизняної інформаційної
продукції в мережі Інтернет у 6/10 разів менша від російської. За даними Дер/
жавного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України до
90% ресурсів українського сегменту Інтернет є російськомовним. В Україні ство/
рено лише 10 інформаційно/пошукових систем, спроможних здійснювати повноцін/
ну роботу з використанням української мови. В той же час, незважаючи на низь/
кий рівень розвитку інформаційних технологій в Україні, середньорічні темпи рос/
ту мережі Інтернет становлять 50%/55%, а її українського сегменту — 40%, що
приблизно дорівнює середньоєвропейському показнику [4].

Отже, для нейтралізації свідомих або несвідомих інспірацій західними ЗМІ ан/
тиукраїнських настроїв у міжнародному середовищі та подолання інформаційної
кризи, на думку автора, необхідно на загальнодержавному рівні розробити та впро/
вадити комплекс заходів щодо позитивізації та подальшого зміцнення зовнішньо/
політичного іміджу України. Для цього, в першу чергу, має бути використаний
весь потенціал наявного інформаційного ресурсу. Зокрема, потрібно збільшити об/
сяги української присутності в світовому інформаційному просторі, посиливши
позиції вітчизняних інформаційних агентств, які здійснюють об’єктивний неупе/
реджений аналіз поточної суспільно/політичної ситуації в Україні та не виклика/
ють недовіри на Заході.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ УГРОЗ МЕЖДУНАРОДНОМУ ИМИДЖУ
УКРАИНЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ

РЕЗЮМЕ

Результаты контент/анализа свидетельствуют, что в современных
условиях существуют реальные (обусловленные неэффективной ин/
формационной политикой) предпосылки к возникновению внешних и
внутренних угроз международному имиджу и информационной безо/
пасности Украины. Западные СМИ активно распространяют негатив/
ную по содержанию и эмоциональную по окраске информацию внут/
риполитической ситуации в Украине, а также о перспективах суще/
ствования независимого демократического государства. Существен/
ное влияние на информационную безопасность государства оказывает
слабая развитость украинского сегмента Интернет.

Ключевые слова: контент/анализ, информационное пространство,
информационная безопасность, международный имидж, масс/медиа.
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МЕСТО И РОЛЬ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ НАИБОЛЕЕ
ОПАСНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПНОСТИ

В статье сформулировано определение коррупции, рассмотрены
вопросы, касающиеся связи экономической и организованной преступ/
ности, схематично изображено место коррупции в системе легальной,
“теневой” экономики.

Ключевые слова: коррупция, организованная преступность, мафия,
“теневая экономика”.

Известно, что коррупция — неотъемлемый элемент государства, любой его фор/
мы — это аксиома. Однако каждое отдельное государство на конкретных этапах
своего развития имеет и присущие только ему (т. е. специфические) формы про/
явления коррупции, как общей, так, и особенно — политической (и/или, точнее
“клановой”).

Так, например, спецификой “светско/советского” общества долгое время яв/
лялся принцип “ты — мне, я — тебе”, значимость (что важнее иных, уже чисто
материальных) личных связей (включая, естественно, родственные, в первую
очередь, в ряде особых регионов страны — Средняя Азия, Кавказ и т. д.). Соот/
ветственно значительная часть населения страны буквально “с молоком мате/
ри” впитывала эти принципы и нередко следовала им (тем более что во многих
случаях и в тех условиях иначе и нельзя было что/либо необходимое достать,
создать, осуществить, куда/то устроиться, поступить и т. д.). Конечно, это не кор/
рупция, но во многом психологически ее определяющие элементы бытия самых
широких масс граждан.

Отсюда сейчас в ряде случаев основной компонент коррупции — это не взят/
ки (или не просто и не только они), а взаимная выгода, особенно в среде высшей
формы коррупции — “политической” и/или “клановой”.

В связи с особой сложностью данного явления, по нашему мнению, речь может
идти, прежде всего, о постоянном отслеживании состояния, форм, масштабов, меха/
низма формирования и развития, и главное — об углубленном изучении места и
роли коррупции в системе наиболее опасных разновидностей преступности. Пос/
леднее подразумевает комплексность и системность подхода и попыток позитив/
ного решения одной из наиболее актуальных проблем современного человеческо/
го общества.

Методологические и прикладные аспекты решения проблемы (в первую оче/
редь, в плане организации ее борьбы и предупреждения) заключаются в том, ка/
кое место занимает и какую роль соответственно, играет коррупция в системе
наиболее опасных видов преступности.

В общем плане это место, на наш взгляд, можно представить в виде следующей
схемы (рис. 1).

В данном случае под коррупцией понимается, прежде всего, продажность (наибо/
лее общий в буквальном смысле синоним) государственных чиновников. При этом
следует иметь в виду, что коррупция — это не только и не столько этическая, сколько
политическая, экономическая и социальная проблема (и соответствующее явление).
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Рис. 1. Место коррупции в системе опасных видов преступности

Отметим в этой связи, что нидерландский криминолог Ф. Бовенкерк, опреде/
ляя “коррупцию как сговор между бизнесом и правительством к взаимной выго/
де”, одновременно подчеркивает, что “основное назначение коррупции — это то
же, что смазка для функционирования экономики” [1, 10]. В документах ООН есть
и такое определение: “коррупция — это злоупотребление государственной влас/
тью для получения выгоды в личных целях”.

Нижеследующая схема (рис. 2), на наш взгляд, уточняет предыдущую, т. к. на/
глядно демонстрирует наиболее тесную связь коррупции именно с экономической
и организованной преступностью.

Рис. 2. Связь коррупции с экономической и политической преступностью
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Однако данная схема требует дополнительного пояснения. Так, под “политичес/
кой коррупцией” нами понимается “ядро”, т. е. наиболее опасная составляющая
(часть) коррупции в целом, включая, в первую очередь, существующие политичес/
кие кланы (как явные, так и скрытые).

Под “мафией”, соответственно понимается “ядро”, т. е. наиболее опасная часть
(и разновидность) организованной преступности (например, “Каммора”, “Коза Нос/
тра”, “Якудза”, “Триады” и т. п.).

Под “политическим терроризмом” — не только “ядро” терроризма вообще, но
и основная его часть в современном мире.

Под “беловоротничковой преступностью (или “золотой”, “бизнесной”, “респек/
табельной” и т. п.) и в классическом ее понимании Э. Сатерлендом, — как пре/
ступность должностных лиц, занимающих высокое социально/экономическое поло/
жение (“короли большого бизнеса” и “капитаны индустрии”) и совершающих де/
яния, выражающиеся в нарушении законов, призванных регулировать их профес/
сиональную деятельность (т. е. мошеннические действия в сфере бизнеса, неза/
конные финансовые манипуляции фирм и корпораций, ложные банкротства, и/или
реклама, нарушения доверия и т. п.)”.

И, наконец, на заключительной схеме (рис. 3) мы попытались определить
место коррупции в системе именно экономики легальной, “теневой” и “парате/
невой”. Например, по мнению экономиста Г. И. Корягиной, “паратеневая эконо/
мика” — это та часть “теневой” экономики, которая связана непосредственно с
соответствующей деятельностью банковских структур. Вместе с тем известно,
что не вся “теневая” экономика криминальна (т. е. просто “серая”). По различ/
ным оценкам “теневая” экономика составляет в нашей стране не менее 40 %
от легальной, т. е. это значительный слой своеобразного “плодородного гуму/
са” не только для существования, но и для не менее благоприятных условий ее
развития.

Рис. 3. Место коррупции в системе экономики легальной, “теневой” и “паратеневой”

В этом смысле мы вправе сравнить современное состояние всех форм корруп/
ции как тяжелую (III/ю или даже уже, возможно IV/ю) стадию “ракового” заболе/
вания общества.

Следовательно, опасность коррупции можно сравнить только с эпидемией нар/
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котизма, которая уже охватила страну (впрочем, оба явления также тесно связаны
и активно питают друг друга).
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ
ИМУЩЕСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ ПОЛЬШИ

Проанализированы основные виды имущественных преступлений,
содержащихся в УК Польши, рассмотрены некоторые проблемы их
квалификации.

Ключевые слова: УК Польши, имущество, захват, кража, разбой,
присвоение.

Уголовный кодекс Польши 1969 года разграничивал, как и другие УК социалис/
тических государств, ответственность за преступления против общественного (го/
сударственного) и частного имущества. К характерным признакам уголовно/пра/
вовых предписаний, относящихся к защите общественного имущества, относились
слишком строгие санкции и широкий перечень деяний, за которые предполагалась
уголовная ответственность.

Новый уголовный кодекс Польши 1997 года, как и большинство кодексов стран с
рыночной моделью экономики, не предполагает разграничения имущества на обще/
ственное и частное. УК 1997 года возвращает польское уголовное право к законода/
тельным традициям уголовного кодекса 1932 года, а также к системе и формам от/
дельных преступлений, свойственных для охраны имущества в условиях свободного
рынка, четче проводит границу между гражданским правонарушением и преступным
поведением. Из УК 1997г. полностью исчезли статьи (далее арт, польск. aртикулы
— М. X.) преступлений, объектом охраны которых было общественное имущество.

В соответствии с этой модификацией, изменяется также систематика предписа/
ний относительно преступлений против имущества. Вместо утвержденного УК
1969 года разделения преступлений против имущества на преступления против
общественного имущества (арт. 199/201), преступлений, объектом которых было
частное имущество (арт. 203/205 и 207), а также преступлений, объектом которых
было как общественное так и частное имущество (арт. 202,206,208/216), УК 1997
года содержит однородные категории преступлений против имущества, объектом
которых может быть как общественное так и частное имущество [3, 8].

В уголовном кодексе 1997 года все преступления против имущества рассмат/
риваются в XXXV разделе. При этом понятие имущества, как общего объекта
охраны этих преступлений, определяется исходя из цивилистического понимания
этого термина, которое содержится в арт. 44 гражданского кодекса Польши: “иму/
ществом является собственность и другие имущественные права”. Термин “иму/
щество” является общим определением для объективных имущественных прав.

Далее мы анализируем именно этот УК Польши 1997 г., раздел XXXV (см.
табл. 1).

1. Кража, как общее деяние для этой группы преступлений, заключается в
завладении чужой движимой вещи с целью присвоения. При этом, речь идет о
вещи, имеющей экономическую ценность. Вещь, которая является объектом кражи,
должна быть чужой, то есть составлять чью/то собственность, либо быть объектом
владения в гражданско/правовом понимании [4, 299].
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Таблица 1
Преступления против имущества

Art. Ст. Przestepstwa przeciwko mieniu Преступления против имущества
278 Kradzie⎫ Кража
279 Kradzie⎫ z w©amaniem Кража со взломом
280 Rozbój Разбой
281 Kradzie⎫ rozbójnicza Разбойная кража
282 Wymuszenie rozbójnicze Разбойное вымогательство
284 Przyw©aszczenie Присвоение
285 Naduzycie telefonu Злоупотребление телефоном
286 Oszustwo Мошенничество
287 Oszustwo komputerowe Компьютерное мошенничество
288 Niszczenie lub uszkadzanie mienia Уничтожение или повреждение имущества
289 Zabór pojazdu mechanicznego w celu

krótkotrwa©ego u⎫ycia 

Захват транспортного средства с целью
каратковременного использования

290 Kradzie⎫ le⎨na Кража леса
291 и 292 Paserstwo Скупка краденого

Данное предписание касается только движимых вещей, а, следовательно, кража
недвижимости здесь невозможна, однако вещи, отделенные от недвижимости
(напр., демонтированный из дома камин) могут быть предметом кражи. Также
вещь, составляющая совместную собственность, может быть предметом кражи, со/
вершенной одним собственником во вред другому.

Действия преступника при краже должны, согласно польскому законодательству,
заключаться в захвате вещи, то есть, изъятии ее из фактического владения друго/
го лица против его воли [3, 20]. Преступление считается оконченным с момента
наступления последствия в виде смены владельца вещи путем действий преступни/
ка. Нет завладения, если вещь была потеряна. В то же время, не считается потерян/
ной вещью та, которая была оставлена случайно, напр., в магазине, в вагоне, то есть
в таком месте, куда владелец может вернуться, когда вспомнит о пропаже.

Кража может быть совершена только с прямым умыслом.
В арт. 278 §2 УК указано, что так же, как кража, может быть наказуемо деяние,

заключающееся в использовании чужой компьютерной программы без согласия
управомоченного лица, если преступник действовал с целью получения имуще/
ственной выгоды.

2. Квалифицированный тип кражи в виде кражи со взломом приведен в арт.
279 УК. Кража со взломом — это понятие, которое очень широко толкуется Вер/
ховным судом Польши. Взломом является не только действие, заключающееся в
удалении предохранительного средства путем его повреждения (выламывание
дверей, сбивание замков и т. п.), а также удаление препятствий другим способом
(открытие замка поддельным ключом и т. п.),

Уголовный кодекс Польши не знает понятия “грабеж”, т. к. в польском языке
слова grabie¿  и rozboj имеют одинаковый перевод на русский язык и означают как
грабеж так и разбой. Поэтому польский УК содержит только уголовную ответ/
ственность за разбой.

3. Разбой (арт. 280 УК) заключается в захвате чужой движимой вещи с це/
лью присвоения при использовании одного из следующих способов:

1) применение насилия в отношении лица;
2) угрозы немедленного применения насилия (психическое насилие);
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3) доведения лица до бессознательного или беззащитного состояния.
При этом насилие в отношении лица означает непосредственное физическое

влияние на человека, которое делает невозможным сопротивление, либо физичес/
ки влияет на его волю, напр., душение. Угроза немедленного применения насилия
должна выражаться словами, либо другим способом, причем исполнение угрозы
должно наступить через короткое время после ее выражения. Доведение до бес/
сознательного или беззащитного состояния, как способ совершения разбоя, заклю/
чается в создании состояния, в котором потерпевший не может противостоять
захвату вещи, напр., быть в состоянии наркотического или алкогольного опьяне/
ния, усыпления снотворным (бессознательное состояние), либо быть связанным
(состояние беззащитности).

Квалифицированный вид разбоя имеет место тогда, когда преступник использу/
ет огнестрельное оружие, нож либо иные опасные предметы или средства, а также,
если он действует совместно с другим лицом, которое пользуется таким оружием
или средствами (арт. 280 §2 УК) [5, 558].

4. Особым видом преступления в уголовном праве Польши является разбойK
ная кража (арт. 281 УК). С точки зрения способов ее исполнения, она очень близ/
ка к разбою. Однако, в отличие от разбоя, использование одного из выше указанных
способов не является средством для захвата имущества. Применение насилия либо
угрозы наступает непосредственно после выполнения захвата для удержания во вла/
дении захваченной вещи: напр. преступник, совершивший кражу, которого застали
на месте преступления, пытается скрыться с украденным, угрожая пистолетом.

5. Следующим видом преступлений против имущества является разбойное
вымогательство, которое заключается в принуждении другого лица к распоряже/
нию имуществом насилием, угрозой покушения на жизнь или здоровье, либо поку/
шение на имущество. Действия преступника должны иметь целью получение иму/
щественной выгоды.

Распоряжение имуществом может иметь вид выдачи денег или ценных бумаг,
подписания векселя либо выгодной сделки и т. д. Недействительность такого рас/
поряжения, с точки зрения гражданского права, не лишает деяния признаков пре/
ступления. Примером этого преступления может быть требование выкупа у лица,
которому угрожают смертью похищенного ребенка (покушение на жизнь), либо
поджогом дома (покушение на имущество).

Предписание о разбойном вымогательстве имеет своей целью охрану имуще/
ства. Не является вымогательством действие с иной целью, чем распоряжение
имуществом. Например, действие террористов, которые угрожают смертью залож/
ников для освобождения своих коллег из заключения.

6. Присвоение в Польском уголовном праве (арт. 284 УК) считается деяние,
совершеное в отношении вещи либо в отношении имущественного права.

Преступление о присвоении не касается недвижимых вещей. При присвоении
отсутствует элемент захвата, т. к. преступник уже владеет вещью, напр., нашел
потерянную вещь, вещь была ему одолжена и т. д. Поведение преступника описано
(арт. 284 УК) фразой “присваивает себе”. Это означает бесправное включение
преступником чужой вещи или права в свое владение, либо выполнение относи/
тельно него другим способом прав владельца, которые могут выражаться в прода/
же, дарении вещи, уничтожении и т. д. Присвоение является преступлением,
субъективная сторона которого характеризуется прямым умыслом.

Квалифицированным типом этого преступления является присвоение себе до/
веренной ему вещи (называемое растратой), напр., отданной на сохранение, комис/
сию и т. д. Более строгая ответственность в этом случае объясняется тем, что
присвоение в данном случае наступает путем злоупотребления доверием, оказан/
ным преступнику [3, 125].

7. Арт. 286 УК Польши описывает преступление мошенничество. Объектив/
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ная сторона мошенничества заключается в доведении лица до невыгодного распо/
ряжения имуществом одним из указанных в данном артикуле способов:

1) введение в заблуждение,
2) использование заблуждения,
3) использование неспособности лица понимать совершаемые действия.
Введение в заблуждение — создание в сознании лица фальшивого образа о

чем/либо (напр., утверждение, что продаваемый металлический предмет является
золотым), использование же заблуждения заключается в нежелании устранения и
использовании состояния заблуждения у лица, которое находится в таком состоя/
нии не по вине преступника. Третий способ совершения мошенничества имеет
место тогда, когда преступник использует постоянное (напр., психическая болезнь),
либо временное (напр., состояние алкогольного опьянения) помутнение сознания
лица, либо психическую незрелость, когда потерпевшим является ребенок.

Невыгодным является не только распоряжение, ведущее к ущербу имущества
уже находящегося во владении, а также то распоряжение, которое приводит к утра/
те ожидаемой выгоды. На то, является ли распоряжение невыгодным, указывают
экономические критерии.

С субъективной стороны, мошенничество является направленным преступлени/
ем, с прямым умыслом. Закон для квалификации требует, чтобы преступник дей/
ствовал “с целью получения имущественной выгоды” и понимал, что совершаемое
им деяние приведет к последствиям в виде невыгодного распоряжения имуще/
ством потерпевшим.

Существенной проблемой является разграничение мошенничества и невыпол/
нение обязательств гражданско/правового характера. Критерием этого разграни/
чения является существование (в момент совершения деяния) требуемого мошен/
нического намерения. Тот, кто берет ссуду с намерением не вернуть ее, совершает
мошенничество. В свою очередь, не является мошенничеством невозвращение
ссуды, когда должник в момент ее получения намеревался ее вернуть, даже если
потом этого не сделал. [4, 306].

 В арт. 286§2 УК Польши содержится новый тип преступления, похожий на
классическое мошенничество. Оно заключается в получении имущественной вы/
годы взамен на возврат бесправно захваченной вещи. Пример: А., у которого днем
раньше украли автомобиль, звонит аноним, предлагающий информацию о местона/
хождении автомобиля, за определенную сумму денег. Указанное деяние соответ/
ствует признакам этого преступления, даже если преступник является лицом, ко/
торое не имело ничего общего с кражей.

8. Новый тип преступления, неизвестный кодексу 1969 года содержится в арт.
285 УК Польши 1997 г. Оно заключается в “отчислении на чужой счет телеK
фонных импульсов”, путем подключения к телекоммуникационному устройству.
Целью этого предписания является предотвращение причинения имущественного
вреда абоненту, которому в случае совершения преступником описанного преступ/
ления придется оплачивать больший счет. Преступление по этому аргументу совер/
шает лицо, которое, напр., подключается к чужому аппарату через телефонный про/
вод внутри квартиры, либо через устройство телекоммуникационной централи, к ко/
торой имеет доступ. В то же время не совершает преступление по арт. 285 тот, кто
против воли абонента пользуется его телефоном, напр., домработница, которая по
неосмотрительности абонента звонит в другой город или страну. [4, 304].

Новый тип преступления содержится также в арт. 287§1, который называется
компьютерное мошенничество и заключается он в поведении преступника, ко/
торый действует с целью получения имущественной выгоды, либо причинение
имущественного вреда другому лицу следующими способами:

1) влияние на автоматическую пересылку, накопление либо обработку инфор/
мации;
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2) введение новой записи на компьютерный носитель информации.
9. Объективная сторона преступления (арт. 288 УК) заключается в уничтожеK

нии либо повреждении чужой вещи, или приведении ее в негодность.
Приведение в негодность заключается в таких действиях, которые не приводят к
физическому ущербу объекта, но делают невозможным нормальное пользование
им, напр., демонтаж с машины определенной части.

Данное преступление является умышленным.
Уничтожение либо повреждение имущества, совершенное по легкомыслию или

халатности преступника, может трактоваться как нарушение норм гражданского
права.

Ответственность за это преступление наступает по заявлению потерпевшего
[5, 568/569].

В арт. 288 §2 УК Польши 1997 г. указывается ответственность за обрыв или
повреждение подводного кабеля, а также за нарушение правил, касающихся уклад/
ки либо ремонта такого кабеля.

10. Еще одним преступлением против имущества по уголовному праву
Польши является незаконная порубка леса с целью присвоения. Под поруб/
кой здесь следует понимать любой способ отделения дерева от почвы (спиливание,
вырывание с корнем, выкапывание и т. д.). Арт. 290 УК указывает, что это преступ/
ление, являясь по существу кражей, влечет за собой ответственность как за кражу
(т. е., санкция за это преступление аналогична санкции за кражу).

11. Объектом при скупке краденого (арт. 291/292 УК Польши 1997 г.) явля/
ются вещи, являющиеся объектом запрещенных деяний (напр., кражи).

Умышленная скупка краденного может выражаться в одной из четырех форм
поведения преступника:

1) приобретение вещи, ранее полученной с помощью запрещенного деяния;
2) помощь в реализации такой вещи;
3) принятие вещи, полученной с помощью запрещенного деяния;
4) помощь в укрытии такой вещи.
Умышленная скупка краденного, требует, чтобы преступник желал либо согла/

шался на то, что его деяние соответствует признакам преступления, указанного в
арт. 291 УК.

Неумышленная скупка краденого (арт. 292 УК) заключается в таком же пове/
дении, как и умышленного. Однако преступник действует без намерения совер/
шить запрещенное деяние. Его вина характеризуется небрежностью. То есть, он, на
основании сопутствующих обстоятельств, должен был и мог понимать, что вещь
получена с помощью запрещенного деяния.

Субъективная сторона этого преступления, как указывается в предписании, за/
ключается в неумышленной форме вины.

Предписание о скупке краденого касается также компьютерных программ
[4, 309].

Таким образом, исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что Польское
уголовное право, как и Украинское, в своё время являлось типичным для тотали/
тарной правовой системы, об этом наиболее чётко свидетельствует факт разделе/
ния кодексом Польши 1969 года ответственности за преступления против обще/
ственного и частного имущества. УК Польши 1997 года, как и новый УК Украины,
не имеет такого разделения, а, следовательно, соответствует принципам формиро/
вания демократического, правового государства, в котором имущество, чьей бы
собственностью оно не было, подлежит равнозначной охране.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МАЙНА
ЗА КАРНИМ ПРАВОМ ПОЛЬЩІ

РЕЗЮМЕ

Сучасне польське карне право у статтях про майнові злочини знач/
ною мірою відповідає вимогам демократичного розвитку суспільства.
Основним показником цього є відсутність розподілу майна на приват/
не та суспільне і його рівнозначна охорона за законом.

Ключовіслова: КК Польщі,майно,захват,крадіжка,розбій,привлас/
нення.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ: ПРОБЛЕМЫ
ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ОСНОВНЫХ ИНСТИТУТОВ

В статье анализируются этимологические подходы к наименова/
нию отрасли права, акцентируется внимание на проблеме имплемента/
ции основных институтов международного гуманитарного права в
уголовное законодательство Украины.

Ключевые слова: международное гуманитарное право, имплемен/
тация, право войны, законы и обычаи войны, вооруженный конфликт,
права человека.

Идея защиты человека от бедствий военного времени, в том числе правовыми
средствами, не нова. Зародившись на заре человечества, она постепенно набирала
силу. Это убедительно подтверждает процесс развития гуманитарной мысли на
протяжении веков. Гносеологические корни гуманитарного права находят отраже/
ние уже в культурах Древней Греции, Египте, Риме, и прогресс его продолжается и
сейчас.

Однако следует отметить, что, несмотря на такую долгую историю международ/
ного гуманитарного права (далее МГП), в международной доктрине до сих пор не
выработано единое понятие этой отрасли международного публичного права, как и
нет единства мнений относительно ее содержания, предмета правового регулирова/
ния. До настоящего времени не разработаны и единые этимологические подходы
к наименованию самой отрасли и ее дефинитивной характеристике.

Наиболее распространенными терминами в литературе относительно ее наи/
менования являются: право войны, международное военное право, законы и
обычаи войны, право вооруженных конфликтов и международное гуманитар&
ное право.

Среди ученых, отдающих предпочтение термину право войны, следует выделить
видного российского юриста Ф. Ф. Мартенса, который полагал: “Право войны в
объективном смысле есть совокупность юридических норм, законов и обычаев,
которые определяют действия государств и их вооруженных сил во время войны.
В субъективном смысле право войны определяет дееспособность воюющих госу/
дарств к начатию войны и пользованию правами, признанными за воюющей сто/
роной” [1, 313]. В свою очередь, М. Таубе, понимая под правом войны лишь сово/
купность “правил, соблюдаемых воюющими…” [2, 153], как представляется, суще/
ственно сужал сферу его применения. Ф. Бербер, практически поддерживая пози/
цию предыдущего автора, более подробно аргументирует ее, считая, что под правом
войны в узком или собственном смысле слова следует понимать такие ограниче/
ния, которые международное право возлагает на участников войны относительно
средств преодоления, победы, подавления, превращения в беззащитного противни/
ка, что составляет настоящую цель войны [3, 61].

Югославский юрист С. Перазич определяет данную систему норм как “совокуп/
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ность правовых правил, которые регулируют отношения между воюющими странами,
с одной стороны, и отношения между нейтральными — с другой”, расширяя, таким
образом, субъектный состав участников этих специфических правоотношений [4,
16]. Позицию Е. А. Коровина отличает глубокий философский подход. Он писал, что
право войны есть ограничение и регламентация военного насилия [5, 109].

Весьма широкую дефинитивную характеристику праву войны дает Ф. И. Ко/
жевников, считая, что оно представляет собой “международные правила, которыми
должны руководствоваться государства в своих взаимоотношениях во время вой/
ны” [6, 78]. Представляется, что исходя из этого определения, к данной системе
норм можно отнести и, например, правила о порядке дипломатической защиты
интересов воюющих на территории противника, что является не только необосно/
ванным, но и неверным.

Как весьма оригинальную и весьма продуктивную в прагматическом аспекте,
можно оценить мысль В. Лахтина, о том, что право войны составляет часть науки
о ведении войны (на стыке политики и стратегии) [7, 13].

Однако, некоторые ученые, например, М. Одема, считают, что право войны уже
в самой своей терминологической основе содержит внутреннее логическое проти/
воречие, так как война предполагает применение силы, а право ее отрицает. Кроме
того, он отмечает, что термин право войны традиционно применялся к войнам
между суверенными государствами, а сейчас, когда право регламентирует различ/
ные виды вооруженных конфликтов, этот термин не отражает таких изменений [8,
99]. Употреблять вместо термина право войны термин международное военное
право предлагает Е. Барт. Причем, содержание последнего, по его мнению, заклю/
чается в “сведении к минимуму страданий военнопленных, раненных и гражданс/
кого населения” [9, 91].

Нередко в научной литературе употребляется понятие законы и обычаи вой&
ны. Так, Л. Оппенгейм считал, что законы войны — это “нормы международного
права, относящиеся к ведению войны” [10, 246]. Полагает вполне обоснованным
продолжать использовать данный термин для определения данной системы норм
и Д. Биндшедлер/Робер. Достаточно емкое определение законам войны дает И.
Старке, понимая под ними те “ограничения, которые установлены международным
правом, и в пределах которых, возможно применение силы для поражения против/
ника” [11, 516]. Представляется необходимым отметить, что сохранение указанно/
го термина для определения отрасли международного гуманитарного права, являет/
ся возможным, но лишь только в том случае если понимать закон как общее
правило, которому должны следовать в сходных ситуациях. А что касается особой
юридической силы, которой действительно обладают законы, то вполне логично,
что профильная сфера правового регулирования особо нуждается в том, чтобы
действующие в ней предписания отличались однозначностью, категоричностью и
нерушимостью.

Термин право вооруженных конфликтов применяет Д. Б. Левин. Он писал,
что совокупность норм и институтов международного права, регламентирующих
способы и средства ведения военных действий, прежде носила название право
войны, законы и обычаи войны. В настоящее же время “эти нормы и институты
международного права регулируют не только вооруженную борьбу между госу/
дарствами, но и любой вооруженный конфликт, поэтому для обозначения этой от/
расли права все чаще применяется термин право вооруженных конфликтов [12,
102]. Проведя глубокий анализ целесообразности применения такого термина, И.
Н. Арцибасов и С. А. Егоров приходят к выводу, что право вооруженных конф&
ликтов можно определить как совокупность создаваемых путем международных
соглашений или обычая юридических норм, применяемых в войнах, международ/
ных и немеждународных вооруженных конфликтах, запрещающих использование
определенных средств и методов ведения вооруженной борьбы и устанавливаю/

Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÅ ÒÀ ÇÀÐÓÁ²ÆÍÅ ÏÐÀÂÎ UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU



162

щих защиту прав индивида в ходе этой борьбы и устанавливающих международ/
но/правовую ответственность государств и уголовную ответственность физичес/
ких лиц за их нарушение [13, 19].

Следует указать, что наиболее употребляемым в последние годы в доктрине и
практике международного публичного права стал термин международное гума&
нитарное право. В то же время, имеется ряд ученых, в частности, авторы учебни/
ка “Международное право” под редакцией Ю. М. Колосова, придерживающихся
точки зрения, что этот термин следует употреблять лишь только для определения
отрасли международного права, которая регулирует сотрудничество по гуманитар/
ным вопросам, в круг которых входит наука, культура, образование, обмен инфор/
мацией, а в центре данного сотрудничества находятся права человека [14, 297].
Полагаем, что такое произвольное расширение предмета отрасли вряд ли может
претендовать на безупречность.

Ученых, не разделяющих приведенную выше точку зрения, можно условно раз/
делить на три группы. Первая из них исследует и понимает МГП в широком
смысле этого понятия. Так, Б. Мбатна считает, что МГП включает в себя право
вооруженных конфликтов (далее ПВК), права человека и международно/право/
вые нормы об ограничении применения некоторых видов оружия и разоружении
[15, 6]. Трактовка МГП в широком смысле Ж. Пикте (или как он его иначе назы/
вает права гуманности) несет в себе элемент глобализации — под ним понима/
ется “совокупность действующих обычных и конвенционных норм, обеспечиваю/
щих уважение человеческой личности и ее развитие” [16, 6/9]. Подход Г. Курсье к
МГП, наоборот, отличается персонификацией — он определяет МГП как “совокуп/
ность норм и принципов, призванных в любое время и при любых обстоятель/
ствах гарантировать основные права и достоинства отдельного человека” [17, 18].
Такой же подход отличает позицию И. П. Блищенко и О. Н. Хлестова, которые
под МГП понимают совокупность международно/правовых норм, определяющих
сотрудничество государств в области прав и свобод человека, режим соблюде/
ния прав и свобод человека в мирное время и совокупность международно/право/
вых норм, определяющих режим соблюдения элементарных прав и свобод челове/
ка во время вооруженного конфликта [18, 76].

Другая группа ученых определяет МГП не только в узком смысле, но и, как
можно выразиться, сегментарно. Так, А. Робертсон полагает, что МГП является
лишь частью, отраслью прав человека, а сами права человека составляют основу
гуманитарного права [19, 174]. Как совокупность юридических норм, направленных
на “обеспечение минимума права защиты раненным и больным, военнопленным и
гражданским лицам, выбывшим из строя или не принимающим участия в воен/
ных действиях” понимает МГП Х. Фрик [20, 179]. Определяют МГП и как “сово/
купность принципов и норм, которые регулируют отношения между воюющими и
нейтральными сторонами в целях максимального уменьшения жестокости войны,
обеспечения уважения прав человека и его естественного достоинства” [21, 24].

Третья группа ученых считает, что МГП состоит из двух частей — права Гааги
и права Женевы — и действует оно только в период вооруженных конфликтов,
критикуя тем самым авторов, считающих, что это право действует и в мирное
время. Так, А. Рандельцхофер, исповедуя сугубо нормативный подход, полагает, что
в собственном смысле слова МГП — “это совокупность норм, закрепленных в
Гаагских (1907г.), Женевских (1949г.) конвенциях и Гаагской конвенции 1954 г.,
без деления их на какие/либо части” [22, 14]. О. Кимминих считает, что и право
Женевы и право Гааги являются МГП постольку, поскольку последнее вытекает
из идеи гуманности [23, 14]. Понимая под МГП “общепризнанные международно/
правовые положения, обеспечивающие уважение прав личности и действующие в
соответствии с требованиями поддержания общественного порядка или военной
необходимостью”, М. Ветэ также разделяет МГП на право Гааги и право Женевы,
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понимая под первым “часть норм, которые регламентируют ведение военных дей/
ствий и средства ведения войны”, а под вторым — “часть международного права,
которая обеспечивает охрану раненных и больных, военнопленных и гражданского
населения в случае вооруженных конфликтов” [24, 4]. А немецкий юрист Ф. Каль/
схофен выделяет и третью часть (направление) — право Нью&Йорка, понимая под
ним совокупность Резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей ООН в 60/70/е
годы ХХ столетия, содержание которых связано с уважением прав человека во
время вооруженных конфликтов [25, 6].

На наш взгляд, термин международное гуманитарное право наиболее полно
отражает стремление человечества урегулировать и защитить права и свободы
человека во время войны и выгодно отличается от других терминов, используемых
для наименования данной отрасли права.

Переходя к рассмотрению механизма имплементации норм МГП в националь/
ное законодательство Украины, нельзя не остановиться на некоторых противоречи/
ях, возникающих в процессе его реализации и вызванных применением проанали/
зированных выше терминов.

Органы государственной власти Украины, осознавая всю важность норм МГП
на фоне практически полного отсутствия их закрепления в национальном законо/
дательстве, понимают, что только благодаря имплементации — введению в законо/
дательство Украины в неизменном виде положений МГП посредством трансфор/
мации (прямой рецепции), можно заполнить правовую нишу в национальном за/
конодательстве и максимально приблизиться к разрешению проблемы защиты
прав человека и гражданина в период вооруженных конфликтов. Свидетель/
ством такого осознания служит Постановление Кабинета Министров Украины от
21 июля 2000г. №1157 о создании Межведомственной комиссии по имплемента/
ции в законодательство нашей страны МГП. Основной целью этой комиссии яв/
ляется реализация международно–правовых обязательств Украины, вытекающих
из Женевских Конвенций 12 августа 1949 года и других международных догово/
ров по гуманитарным вопросам.

На основе проведенного систематического анализа законодательства Украины
можно утверждать, что оно уже содержит нормы МГП. Однако детальное их изуче/
ние наталкивает на мысль о том, что терминологический подход к наименованию
указанных норм права неверен. Так, новая редакция Уголовного кодекса Украины,
которая была принята Верховной Радой Украины 5 апреля 2001 года (вступила в
действие 1 сентября 2001 года), содержит статью 438 “Нарушение законов и обыча/
ев войны”, в которой закрепляется, что жестокое обращение с военнопленными или
гражданским населением, использование гражданского населения для принудитель/
ных работ, разграбление национальных ценностей на оккупируемой территории, при/
менение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нару/
шения законов и обычаев войны, которые предусмотрены международными догово/
рами, согласие на обязательность которых для Украины дала Верховная Рада Украи/
ны, и также отдание приказа об исполнении таких действий, — наказывается лише/
нием свободы на срок от восьми до двенадцати лет. Те же действия, если они соеди/
нены с умышленным убийством, — наказываются лишением свободы на срок от
десяти до пятнадцати лет или пожизненным заключением.

Таким образом, налицо применение неполной дефиниции МГП — ведь законы
и обычаи войны, по мнению известных ученых, это лишь “нормы международного
права, относящиеся к ведению войны”, а МГП охватывает более широкий спектр
вопросов и затрагивает как ограничение средств и методов ведения войны, так и
гуманное отношение к комбатантам и гражданскому населению во время воору/
женных конфликтов. Следовательно, законодатель при формулировке указанной
статьи УК не только неправильно определил отраслевую принадлежность соответ/
ствующих норм, но и неправильно указал их объектно/субъектный состав. Как
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представляется, это приводит к определенным противоречиям в процессе импле/
ментации основных институтов МГП в законодательство Украины, что может
привести к сужению круга норм МГП, которые могут и должны быть восприняты
правовой системой Украины.
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МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛЬНЕ
ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

ОСНОВНИХ ІНСТИТУТІВ

РЕЗЮМЕ

Розглянуто теоретичні і практичні проблеми імплементації міжна/
родного гуманітарного права у кримінальне законодавство України.
Констатується відсутність єдиних етимологічних підходів до наймену/
вання галузі права та обговорюється необхідність створення системи
термінів.

Ключові слова: міжнародне гуманітарне право, імплементація,
право війни, закони та звичаї війни, збройний конфлікт, права людини.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ РИЗИКУ В КРИМІНАЛЬНОK
ПРАВОВІЙ ОХОРОНІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

У статті розглядаються проблеми ризику в економіці і в кримі/
нальному праві України.

Ключові слова: економіка і право, ризик в економічній діяльності,
діяння, пов’язане з ризиком.

Подолання в Україні затяжної фінансово/економічної кризи, викликаної транс/
формаційним спадом та іншими внутрішніми і зовнішніми чинниками, створює
певні передумови для сталого і збалансованого господарського поступу.

Однак закріпити цей успіх і розпочати широкомасштабні структурні реформи
на нинішньому ще доволі вузькому плацдармі ринкового простору буде вкрай
складно і проблематично. Наступний період вимагатиме істотного розширення
формату реформ, розробки і реалізації національної програми всеосяжної модерні/
зації економіки і суспільства, набуття ними ознак і рис, що притаманні сучасним
цивілізаційним процесам [1, 6].

У зв’язку з цим реалізація перетворень, що проводяться в Україні, вимагає мо/
білізації та приведення в дію всіх наявних засобів, які відповідають економічному
зростанню, якісному поліпшенню господарської діяльності, вимагає певною мірою,
в умовах ринкової економіки, нових підходів до права як до одного з найскладні/
ших суспільних явищ.

Становлення і розвиток теорії правового регулювання економічних відносин
відбувалися шляхом теоретичного обґрунтування і практичного вирішення низки
проблем у сфері економіки [2, 8]. Однією з таких важливих проблем і є катего&
рія ризику в економічній діяльності.

Ризик в людській діяльності вивчається спеціалістами різних галузей науки,
зокрема соціологами, політологами, економістами, юристами, психологами, що обу/
мовлює різні підходи до поняття категорії ризику та необхідність комплексного
підходу до аналізу явища невизначеності (ризику) і його ефективного подолання.

У найзагальнішому вигляді можна погодитися з характеристикою ризи&
ку, як діяльністю, пов’язаною з подоланням невизначеності у ситуації неми&
нучого вибору, у процесі якої є можливість кількісно і якісно оцінити
вірогідність досягнення допустимого результату, невдачі й відхилення від
мети [3, 19/20].

Як історична категорія, ризик являє собою усвідомлену людиною небезпеку і
свідчить про те, що історично він пов’язаний з усім перебігом суспільного розвит/
ку. Ризик, як історична категорія, виник на дуже низькому ступені цивілізації, з
появою у людини почуття страху перед смертю. З розвитком цивілізації, коли
з’являються товарно/грошові відносини, і ризик стає економічною категорією.

Як економічна категорія ризик являє собою подію, яка може відбутися, а може і
не відбутися. У випадку здійснення такої події можливі три економічні результа/
ти: негативний (програш, шкода, збиток), нульовий, позитивний (виграш, вигода, при/
буток) [4, 21/22].
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Складність проблеми ризику пояснюється в першу чергу багатообразністю
ризиків. В економіці одночасно діє сукупність різних видів ризиків: об’єктивних і
суб’єктивних, політичних, соціально/економічних, законодавчих, форс/мажорних
тощо, які між собою взаємопов’язані і взаємодіють, взаємно впливаючи і змінюючи
один одного, і це відповідно багатовекторно впливає на результат економічної
діяльності. Ризик — це всепроникаючий фактор будь/якої економіки. Він вияв/
ляється на всіх етапах економічної діяльності більшою чи меншою мірою і його
повне зникнення, усунення неможливе в силу ряду об’єктивних та суб’єктивних
причин. Підставою для такого висновку стало визнання тієї обставини, що на/
явність ризику як обов’язкового атрибута економічного процесу є об’єктивним
економічним законом.

Для вітчизняної економіки, як складової частини світової економіки, проблема
ризику не є новою. Але ця проблема була ускладнена тим, що в 30/ті роки ХХ
сторіччя в Україні в процесі становлення і функціонування економіки адміністра/
тивно/командного типу поняття ризику як економічної категорії повністю припи/
нило своє існування як несумісне з плановою економікою. Процес обґрунтування
ефективності капіталовкладень в умовах планової економіки і відповідно всі тех/
нічно/економічні обґрунтування будь/яких проектів не тільки обходилися без
аналізу ризиків, але однією фразою підкреслювали їх абсолютну неризикованість,
що призводило до неврахування можливої багатоваріантності розвитку [5, 28].
Ігнорування проблеми ризику шкодило економіці, підривало її динамічність та
ефективність.

Радикальна економічна реформа, яка проводиться в Україні з початку 90/х
років, змінила політичну і економічну ситуацію в суспільстві, змусила повернутися
обличчям до проблеми ризику, викликала свіжу зацікавленість питаннями ризику
в економічній діяльності, а теорія ризику отримала розвиток з урахуванням світо/
вого досвіду та з втіленням у практику економічної діяльності для посилення її
ефективності.

Визнання проблеми ризику в економічній діяльності дає можливість викорис/
товувати різні підходи, які дозволяють прогнозувати настання ризикової події і
вживати заходи до зниження вірогідності негативного результату та його розміру,
тобто керувати ризиком, зокрема і засобами правового регулювання.

Новий підхід у сучасних умовах до проблеми ризику в економіці викликає і
відповідні суспільні зміни, а в результаті змін соціальних структур — появи нових
суспільних відносин, зокрема і у сфері підприємницької діяльності; виникає не/
обхідність у кримінально/правовому захисті деяких із них. Відзначена тенденція є
відображенням принципу динамізму в кримінальному праві. Він, як відомо, вима/
гає постійного врахування змін у системі суспільних відносин та своєчасного
відображення їх у законі.

Сказане зовсім не означає, що кримінально/правова регламентація охоплює або
повинна охоплювати всі суспільні відносини, що знову виникають. Під захист кри/
мінального закону приймаються лише найбільш важливі і цінні з них, зокрема, у
сфері економічної діяльності, і лише тоді, коли такий захист не може бути забезпе/
чений іншими засобами. При цьому кримінальне право завжди розглядається як
останній, крайній засіб у руках держави, коли всі інші заходи вже вичерпано. Тому,
з одного боку, кримінально/правовий вплив встановлюється за досить небезпечну
соціальну поведінку, а з іншого, він не повинен підміняти, передувати проведенню
соціально/економічних заходів. Це не свідчить про те, що кримінально/правові нор/
ми в боротьбі з економічними злочинами малоефективні або не потрібні, а
підкреслює необхідність обережного і досить дозованого використання засобів
цієї галузі права [6, 36/37].

Як приклад можна навести той факт, що при обговоренні проблем краху довір/
чих товариств і краху банку “ Україна”, в першу чергу увага спрямовувалася на
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наявність злочинних дій без дослідження проблем ризику в діяльності суб’єктів
економічної діяльності. Такий підхід не тільки давав можливість ставити під
сумнів всебічність, об’єктивність і повноту дослідження всіх обставин господарсь/
кої діяльності та обгрунтованість притягнення окремих посадових осіб до кримі/
нальної відповідальності, а й призводив до припинення масового розвитку певної
економічної діяльності, як це мало місце з довірчими товариствами в Україні.

Пов’язане це з тим, що кримінально/правові положення, спрямовані на захист
економічної діяльності, в силу своєї специфіки, можуть утримувати господарські
суб’єкти від сміливішого прояву ініціативи, від взяття на себе ризику в межах
раціональних можливостей, без чого неможлива ефективна діюча ринкова економі/
ка в Україні. Тому в нових умовах господарювання, проблеми з’ясовування
співвідношення між господарськими рішеннями і невизначеним результатом (ри&
зиком), відповідною, зокрема і кримінальною, відповідальністю позначаються до/
сить широко. Слід зазначити, що дослідження відношень між ризиком і проблема/
ми кримінально/правової відповідальності — це аж ніяк не нове спрямування в
науці кримінального права ( Див.: Экснер Ф. Сущность неосторожности. — Лейп/
циг/Вена, 1910; Гринберг М. С. Проблема производственного риска в уголовном
праве. — Москва,1963.; Сейдел Д. Производственный и исследовательский риск
как общественная и уголовно/правовая проблема. — Берлин,1968; Найт Ф. Риск,
неуверенность,выгода. — Лондон,1993) [6, 146/147, 149].

Такий підхід до вказаних проблем (на основі з’ясовування співвідношення між
господарськими рішеннями та ризиком і певною відповідальністю за результата/
ми господарської діяльності) видно з повідомлення Управління інформації та
зв’язків з громадськістю Адміністрації Президента України “ Невиправданий ри&
зик призводить до краху”, в якому вказується, що аналіз діяльності акціонерного
комерційного агропромислового банку “ Україна” за останні роки свідчить про
стійку тенденцію погіршення його фінансового стану і втрату платоспроможності
внаслідок проведення ризикованої кредитної політики [7, 5].

Визнання проблеми ризику в економіці і в кримінальному праві призводить
до змін і в кримінально/правовій охороні економіки, що обґрунтовано знаходить
своє відображення в змінах у кримінально/правовому законодавстві.

Новим у цьому плані є положення Кримінального Кодексу України, прийнятого
05 квітня 2001 року, а саме статті 42, за якою:

1. Не є злочином діяння (дія або бездіяльність), яке заподіяло шкоду правоохо/
ронюваним інтересам, якщо це діяння було вчинене в умовах виправданого ризи&
ку для досягнення значної суспільно корисної мети.

2. Ризик визнається виправданим, якщо мету, що була поставлена, не можна
було досягти в даній обстановці дією (бездіяльністю), не поєднаною з ризиком, і
особа, яка допустила ризик, обґрунтовано розраховувала, що вжиті нею заходи є
достатніми для відвернення шкоди правоохоронюваним інтересам.

3. Ризик не визнається виправданим, якщо він завідомо створював загрозу для
життя інших людей або загрозу екологічної катастрофи чи інших надзвичайних
подій [8, 29/30].

Наявність вказаної норми закону викликала необхідність її тлумачення, зокре/
ма, для практиків та подальшого теоретичного розроблення поняття ризику та
діяння, пов’язаного з ризиком у кримінальному праві України.

Тлумачення законодавчого поняття діяння, пов’язаного з ризиком, містяться в
перших коментарях діючого Кримінального Кодексу України від 5 квітня 2001
року [9, 115/117; 10, 126/128]. Вже є і перші стислі загальнотеоретичні спроби
проаналізувати поняття діяння, пов’язаного з ризиком, на підставі діючого кримі/
нального законодавства [11, 275/279].

Разом з тим, діяння, пов’язане з ризиком, продовжує розглядатися в науці кри/
мінального права як ризикована поведінка в певній ситуації (лікарський ризик
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при загрозі життю хворого, виробничий чи науковий ризик під час експлуатації чи
випробовуванні технічних пристроїв, ризик при екстремальній ситуації в сфері
побуту, господарський ризик з метою недопущення великих збитків чи одержання
значної вигоди тощо).

Поява законодавчого визначення поняття діяння, пов’язаного з ризиком, та його
правових наслідків вказує на необхідність вироблення узагальнюючого поняття
ризику в кримінальному праві. Особливе значення розв’язання цієї проблеми має
для кримінально/правової охорони економіки тому, що, як вказувалося вище, на/
явність ризику — обов’язкового атрибута економічного процесу, є об’єктивним
економічним законом.

За таких обставин, поява в кримінальному законодавстві новації у вигляді по/
няття діяння, пов’язаного з ризиком, ще глибше і актуальніше поставила питання
необхідності дослідження проблеми ризику в кримінально/правовій охороні еко/
номіки України, зокрема, шляхом дослідження питань пов’язаних з поняттям і
сутністю самого ризику та діяння, пов’язаного з ризиком; юридичною відповідаль/
ністю і її різновидом — кримінально/правовою відповідальністю, та їх взаємозв’яз/
ком у сфері підприємницької діяльності тощо.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ РИСКА В УГОЛОВНОKПРАВОВОЙ
ОХРАНЕ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

РЕЗЮМЕ

В статье подчеркивается актуальность и необходимость исследова/
ния проблемы риска в экономике и уголовном праве, углубленного
анализа сущности понятия риска и деяния, связанного с риском, уго/
ловно/правовой ответственности за риск.

Ключевые слова: экономика и право, риск в экономической дея/
тельности; деяние, связанное с риском.
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МЕСТО АДМИНИСТРАТИВНОKПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
В СИСТЕМЕ ПРАВА УКРАИНЫ

Обосновывается существование наряду с гражданско/процессуаль/
ным и уголовно/процессуальным правом административно/процессу/
ального права — комплексной отрасли права, имеющей свой предмет
и метод правового регулирования.

Ключевые слова: административно/процессуальное право, юриди/
ческий процесс, отрасль права, предмет правового регулирования, ме/
тод правового регулирования.

В нашем обществе реально существуют административный процесс, админист/
ративно/процессуальные нормы и отношения, имеющие явно выраженное социаль/
ное значение и оказывающие влияние на многие стороны государственной и об/
щественной жизни.

Однако эти категории наука административного права изучает далеко еще не в
полной мере, хотя в работах многих административистов содержатся ценные выс/
казывания на этот счет (См. Д. Н. Бахрах [2], А. С. Васильев [3],О. К. Застрожная
[4], М. Я. Масленников [5], Н. Г. Салищева [7], В. Д. Сорокин [8] и др.).

Административный процесс как юридическую категорию можно рассматри/
вать в качестве одного из видов юридического процесса, в качестве управленчес/
кой деятельности, а так же как учебную дисциплину и даже в качестве самостоя/
тельной отрасли права. Именно последнее утверждение вызывает много споров в
науке административного права.

И в общей теории права, и в отраслевых процессуальных науках процессуаль/
ные отрасли относят к важнейшим неотъемлемым подразделениям системы пра/
ва. С. С. Алексеев, например, рассматривает гражданское процессуальное, админи/
стративно/процессуальное и уголовно/процессуальное право в качестве “фунда/
ментальных, профилирующих” отраслей [1, 123]. Н. А. Чечина пишет о том, что
“гражданское процессуальное право понимается как исторически сложившееся и
объективное объединение, система взаимообусловленных гражданских процессу/
альных правил, составляющих самостоятельную, а не комплексную и не специаль/
ную отрасль права” [6, 104]. Особого мнения придерживается Р. Х. Якупов, кото/
рый считает, что уголовно/процессуальное право нельзя отнести ни к фундамен/
тальным, ни к комплексным, ни к специальным отраслям. Рассматриваемая от/
расль права, по его мнению, занимает особое место в квалификационном ряду
самостоятельных отраслей права [9, 24].

Четкое представление о том, к какому виду отраслей права можно отнести ад/
министративно/процессуальное право, имеет не только научное, но и практическое
значение. В общем плане высказанные выше положения справедливы. Действи/
тельно, функционирование развитого хотя бы в некоторой степени права нужда�
ется в процессуальном компоненте. Если же попытаться проанализировать
юридическую природу процессуальных отраслей права, в том числе администра/
тивно/процессуального, можно сделать следующие выводы.
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Следует согласиться с точкой зрения В. Н. Протасова, который вопреки сложив/
шемуся мнению о том, что процессуальные — это основные отрасли, считает, что
любая процессуальная отрасль права является комплексной [6, 104/105].

Комплексные отрасли права являются едва ли не самым загадочным явлением в
системе права. Многие ученые не поддерживают вопрос о существовании этих от/
раслей права. Так, Л. С. Галесник в свое время писал, что, следуя таким путем,
можно дойти до “трамвайно/тролейбусного, банно/прачечного права и т. д.” [6, 105].

Комплексные отрасли считаются “непрестижными”, и ученые, с ними работаю/
щие, комплексными их не признают, а считают их “самостоятельными” [9, 25]. Вся/
кий раз этот вопрос служит поводом для бурных дискуссий. О. К. Застрожная [4],
Н. Г. Салищева [7] В. Д. Сорокин [8] в своих научных работах, посвященных
административному процессу, обосновывают существование такой отрасли права,
однако, не уточняют, к фундаментальной, специальной или комплексной отрасли
она относится.

Саму идею существования комплексных отраслей права в юридической науке
связывают с именем В. К. Райхера, позже идея существования основных и комп/
лексных отраслей права была поддержана Ю. К. Толстым, О. С. Иоффе и М. Д.
Шаргородским [6, 104].

До сих пор сторонники комплексных отраслей права не могут убедительно обо/
сновать причины их существования и раскрыть их правовую природу [10, 88].
Становление и развитие комплексных отраслей в системе нашего права происхо/
дит, скорее всего, вопреки, чем благодаря теоретическим усилиям правоведов. Сво/
им существованием комплексные отрасли обязаны лишь объективным тенденци/
ям в развитии системы права.

Трудности, связанные с выделением в системе права такой комплексной систе/
мы как административно/процессуальное право, связано с проблемами, которые не
нашли должного разрешения в правовой теории. К ним относятся вопросы соот/
ношения права и законодательства, понятия отрасли права, критериев деления пра/
ва на отрасли — в первую очередь предмета и метода.

Уже сравнительно давно возникли социальные и методологические предпосыл/
ки для теоретического прорыва в этой области. К социальным можно отнести сам
процесс интенсивного формирования комплексных отраслей — хозяйственного,
лесного, банковского и др. Важнейшей методологической предпосылкой является
внедрение в науку системной теории, что позволит уяснить соотношение в ней
таких сторон, как целостность, однородность, единство и др. [6, 105]. Нуждаются в
системном осмыслении и такие привычные критерии деления права на отрасли,
как предмет и метод. Комплексным отраслям противопоставляются так называе/
мые самостоятельные отрасли права. При этом имеется в виду, что комплексная
отрасль в отличие от основной не обладает свойственными лишь ей предметом и
методом и состоит из норм других отраслей или является не отраслью права, а
отраслью законодательства [10, 88/89].

То есть основной аргумент против существования комплексных отраслей пра/
ва состоит в том, что эти нормативные образования, в отличие от основных (фун/
даментальных) отраслей не имеют соответствующего “единого и однородного”
предмета и своего специфического метода.

Предмет любой комплексной отрасли права, в том числе и административно/
процессуального, действительно разнороден, но представляет собой социально�
экономическую целостность (систему), ориентированную на решение опреде/
ленных задач. Предмет административно/процессуального права можно определить
как государственно/властные организующие отношения, возникающие в процессе
правотворческой и правоприменительной деятельности органов государственного
управления (а в установленных законом случаях — и иных организаций).

Комплексные отрасли являются полноценными отраслями права, хотя и очень
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своеобразными. Все дело в том, что их становление происходит на принципиально
иных началах, чем у тех, которые именуются основными. Если формирование основ/
ной отрасли идет от юридического начала — метода, то у комплексной — от соци/
ального начала, то есть от предмета. Предмет комплексной отрасли права обладает
следующим свойством: представляет собой локальную социально/экономическую
систему, ориентированную на решение определенных общественных задач. Под эту
цель и формируется предмет комплексной отрасли из необходимых элементов со/
циальной сферы, независимо от их юридической однородности [6, 108].

Однако комплексная отрасль права обладает и своим особым методом. Урегу/
лирование предмета, представляющего собой социальную систему, требует юриди/
чески разнородных способов воздействия, складывающихся в своеобразную, при/
сущую только данной комплексной отрасли комбинацию типовых приемов юри/
дического регулирования.

Учитывая, что административно/процессуальное право, по нашему мнению, яв/
ляется комплексной отраслью права, это и определяет особенности его метода
правового регулирования. Административно/процессуальное право не имеет еди/
ного метода регулирования, но это не дает основания утверждать, что данная от/
расль представляет собой вторичное образование. Комплексность метода админи/
стративно/процессуального права проявляется в том, что ему свойственны как
императивные, так и диспозитивные элементы. Например, диспозитивность приня/
то считать отраслевым принципом гражданского права, а властность усматривает/
ся в характере гражданско/процессуальных отношений. Однако в науке уже дав/
но утвердилась точка зрения о том, что процессуальные отношения по своему ха/
рактеру двойственны: они характеризуются как отношения власти и подчинения и
в то же время как отношения равных (автономных субъектов).

Черты диспозитивности, не говоря уже о властности, имеются и в администра/
тивном процессе. Например, диспозитивность проявляется в отношениях, возника/
ющих между субъектами, находящимися на одном уровне процессуальных полно/
мочий и совместно решающими какую/то задачу (подготовка нормативного акта), а
также между участниками правоприменительного процесса на отдельных его ста/
диях (отношения между лицом, привлеченным к административной ответственнос/
ти и его переводчиком).

Поэтому метод административно/процессуального права можно назвать осо�
бым методом правового регулирования, так как урегулирование предмета,
представляющего собой государственно/властные организующие отношения, воз/
никающие в процессе правотворческой и правоприменительной деятельности ор/
ганов государственного управления, требует юридически разнородных способов
воздействия, складывающихся в своеобразную, присущую только данной отрасли
комбинацию исходных, типовых приемов юридического регулирования.

Можно определить метод административно/процессуального права как сово�
купность, систему юридических приемов, применение которых обусловлено
предметом и целью административно/процессуального регулирования.

Исходя из изложенного и учитывая особенности предмета и метода правового
регулирования административно/процессуального права, можно сделать вывод о
том, что данная отрасль является комплексной. Однако отнесение административ/
но/процессуальной отрасли к комплексным отраслям права вовсе не является ос/
нованием для вывода о том, что она — отрасль “второго сорта”, “несамостоятель/
ная” и т. д. Административно/процессуальное право — полноценная отрасль
системы права, как и иные другие комплексные отрасли. Другое дело, что данная
отрасль в силу специфических задач образуется на принципиально иных началах,
чем другие отрасли, и должна занимать особое место в системе права Украины.

Появление новых процессуальных институтов и отраслей, в том числе и адми/
нистративно/процессуального права, обусловлено определенными социальными
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потребностями современного этапа развития государства и общества, не противо/
речит сложившимся в науке основам понимания сущности процесса и является
одним из средств совершенствования правовой системы и механизма правового
регулирования.
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РЕЗЮМЕ

Автор обгрунтовує існування самостійної комплексної галузі в си/
стемі права України — адміністративно/процесуального права, яке має
свій особливий предмет і метод правового регулювання.

Ключові слова: адмінінстративно/процесуальне право, юридичний
процес, галузь права, предмет правового регулювання, метод правового
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВИХ
ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Розглядаються проблеми, пов’язані з правовим регулюванням рин/
кових економічних відносин. Аналізуються і досліджуються майнові,
господарські, податкові, фінансові, трудові та інші суспільні відносини,
що виникають в процесі розподілу матеріальних благ. Показано
участь норм різних галузей права в правовому регулюванні ринкових
економічних відносин.

Ключові слова:особливості правового регулювання, ринкові еко/
номічні відносини, норми галузей права, міжгалузеві методи.

У сучасній юридичній науці до цього часу нема єдиноcті у поглядах на правове
регулювання. Деякі юристи Явич Л. С., Кочек’ян С. Ф. розуміють під правовим
регулюванням лише встановлення правових норм та забезпечення засобів їх реа/
лізаціі. Лукашова Е. А.,наприклад, виступає проти обмеження правового регулю/
вання правовими відносинами, вважаючи, що до правового регулювання слід вклю/
чати всі форми впливу права на суспільні відносини.

Більше близькі до істини, можливо, Алексєєв С. С., Шабалін В. О., які під право/
вим регулюванням розуміють: а) здійснення за допомогою юридичних засобів
правового впливу на суспільні відносини; б) виникнення на основі правової норми
суб’єктивних прав і юридичних обов’язків; в) реалізацію останніх у повсякден/
них життєвих відносинах.

Оптимальних досягнень у правовому регулюванні суспільних відносин, у тому
числі економічних, добитися важко, це проблема дуже актуальна не лише сучасно/
го соціально/економічного, а й суспільно/політичного життя держави. Адже ми
свідки появи нових структурних зрушень в господарстві України, його розвитку у
напрямку до формування в нашій державі соціально орієнтованої ринкової еконо/
міки, а це у свою чергу вказує на потребу і просто вимагає якісно нових методів
правового регулювання ринкових економічних відносин.

Визначаючи сутність правового регулювання економічних відносин, слід зазна/
чити, що “мірилом цього процесу є певний рівень порядку упорядкованості, а од/
ним з важливих засобів — право та закон як юридична форма його втілення”
[1,14].

Особлива роль у забезпеченні правового регулювання економічних відносин
належить окремим галузям права. Це обумовлено багатогранністю і складністю
економічних відносин, оскільки до них належить ціла низка найрізноманітніших
відносин, зв’язків, що виникають при виробництві і розподілі матеріальних благ.
Різний характер і правова природа зв’язків, відносин, що об’єднуються в комплекс/
ну категорію економічних відносин, вказує на необхідність регулювання цих
відносин шляхом поєднання норм різних галузей права, що відповідають змісту
кожного різновиду суспільних відносин, які за своєю суттю можна віднести до
економічних. У зв’язку з цим виникає досить важлива теоретична проблема:
відшукання ефективного співвідношення норм, з різних галузей права які при регу/
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люванні відносин, що виникають, у процесі становлення ринкової економіки
відіграють помітну роль.

А правове регулювання економічних відносин забезпечується участю у цьому
процесі різних галузей права, з урахуванням змісту та предмета правового регулю/
вання. Саме предмет правового регулювання, тобто коло суспільних відносин,
які регулюються нормами окремих галузей права, визначають і вказують на спе/
цифіку засобів і прийомів правового регулювання економічних відносин, а зреш/
тою, і на його особливості.

Тобто, особливості правового регулювання економічних відносин залежать від
змісту певного виду економічних відносин, на які спрямований регулюючий вплив
норм права. Так, наприклад, оренда нерухомого майна здійснюється на підставі
договору оренди. В такому випадку сторони цієї угоди мають рівний правовий
статус [2,ст. 416]. Разом з тим, варто вказати, що умови договору оренди, зокрема
розмір плати за оренду, залежить від статусу майна. Так, Кабінетом Міністрів
України встановлено методику розрахунку орендної плати за користування дер/
жавним майном [3, ст. 57]. Отже, методика оцінки орендної плати здійснюється у
централізованому порядку, який є обов‘язковим при укладенні відповідного дого/
вору. Договірний характер мають також відносини здійснення інвестицій [4, 22]. І
якщо в цьому процесі знаходять свій вираз елементи, зв’язки різних суспільних
відносин, що за своїм змістом належать до економічних, то правове регулювання
повинне враховувати і відображати особливості кожного різновиду відносин. В
цьому виявляється одна з особливостей правового регулювання економічних відно/
син (до них можна віднести, зокрема, майнові, господарські, податкові, фінан&
сові, трудові та інші суспільні відносини, що виникають в процесі розподілу ма/
теріальних благ).

 Отже, враховуючи зміст та сутність економічних відносин, можна зробити
висновок, що їх правове регулювання провадиться за участю норм різних
галузей права. Головним критерієм участі норм окремих галузей права в пра/
вовому регулюванні економічних відносин є їх предмет. Йдеться саме про пред/
мет правового регулювання. Разом з тим, варто вказати, що характер і зміст
правового регулювання економічних відносин виявляється через метод. Тому
дослідження методів правового регулювання є необхідною умовою визначення
особливостей правового регулювання економічних відносин. Економічні відноси/
ни регулюються різними галузями права, тому можна твердити, що головну роль
у правовому регулюванні економічних відносин відіграють методи, що мають
міжгалузевий характер.

У літературі юридичній дослідженню саме міжгалузевих методів правового
регулювання приділяється певна увага. Багатогранність економічних відносин вка/
зує на актуальність і важливість використання таких методів у правовому регу/
люванні економічних відносин. Визначальну роль у визначенні методів правового
регулювання економічних відносин відіграють об’єктивні закони економіки. Свого
часу Л. І. Загайнов [5, 232] відзначав, що головна роль держави по використанню
права в якості регулятора господарського життя полягає в тому, щоб втілити
вимоги, які містяться в правових нормах, в економічний процес (підкр. В.
П.)і забезпечити його розвиток в напрямку, що відповідатиме об’єктивним зако/
нам економіки. Висловлена ще за радянських часів, така думка є актуальною і
на сучасному етапі. Адже саме об’єктивні закони економіки відбивають сутність
виробничих відносин, які відіграють провідну роль у становленні ринкових еконо/
мічних відносин. У той же час варто зауважити, що віддзеркалення економічних
законів у правових нормах несе в собі певний суб’єктивний елемент, оскільки
створює умови для розширення ініціативи господарюючих суб’єктів для прийнят/
тя рішень щодо здійснюваної ними господарської діяльності, а зрештою — для
розвитку в Україні підприємництва, як одного з головних чинників форсування
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ринкових перетворень у нашій державі. Варто нагадати, що згідно з статтєю 1
Закону України “Про підприємництво” підприємництвом слід вважати безпосе/
редню самостійну, систематичну, на власний ризик, діяльність( по виробництву
продукції, виконанню робіт, наданню послуг для отримання прибутку), яка
здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб’єкти
підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством [6,169].
Здійснення і практичне застосування вказаного методу забезпечує реалізацію
принципу свободи підприємницької діяльності. Як відомо, про цей принцип йдеться
в статті 3 Закону України “Про підприємництво”, згідно з якою підприємці мають
право без обмежень приймати рішення і здійснювати самостійно будь/яку
діяльність, що не суперечить чинному законодавству.

Варто також відзначити, що за допомогою загальнодозвільних методів реалізу/
ються головні принципи розвитку підприємництва в Україні. Законодавець, зокре/
ма, до таких принципів відносить: 1) вільний вибір видів діяльності; 2) залучення
на добровільних засадах до здійснення підприємницької діяльності майна та
коштів юридичних осіб і громадян; 3) самостійне формування програми діяль/
ності та вибір постачальників і споживачів вироблюваної продукції; 4) встанов/
лення цін відповідно до законодавства; 5) вільний найм працівників; 6) залучення
і використання матеріально/технічних, фінансових, трудових, природних та інших
видів ресурсів, використання яких не заборонене або не обмежене законодав/
ством; 7) вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення пла/
тежів, установлених законодавством; 8) самостійне здійснення підприємцем —
юридичною особою — зовнішньоекономічної діяльності; 9)використання будь/
яким підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд. Крім
того, загальнодозвільні методи знаходять свою практичну реалізацію в статті 6
Закону України “Про підприємництво”, згідно з якою підприємництво в Україні
здійснюється в будь/яких організаційних формах, визначених законами України, на
вибір підприємця.

 Однак, використання лише цього методу не вирішить усіх питань, що виника/
ють в процесі ринкових перетворень в економічній сфері, бо на сучасному етапі
для правового регулювання економічних відносин помітне надмірне використання
дозвільного методу. Як відомо, цей метод полягає в наданні суб’єктам економіч/
них відносин можливості діяти лише певним чином, тобто в межах, які визначені
законом.

Становлення соціально спрямованої ринкової економіки вимагає, як вже зазна/
чалось, використання й інших методів правового регулювання. Законодавець, на/
приклад, закріплюючи певні правила поведінки за господарюючими суб’єктами, в
окремих сферах забезпечує реалізацію дозвільних методів, які реалізуються через
“принцип дозволено те, що передбачено законом”. Безперечно, його застосування
має певні переваги, оскільки дозволяє державі здійснювати контроль за всіма сег/
ментами економіки. Так, практичний вияв доцільності застосування певних обме/
жень в окремих сферах економічної діяльності, а зрештою і встановлення належ/
ного контролю за господарюючими суб’єктами, які її проводять, створив не/
обхідність визначення законодавчих обмежень у здійсненні підприємницької
діяльності. Згідно з статтею 4 Закону України “Про підприємництво”, діяльність,
пов’язану з виготовленням і реалізацією військової зброї та боєприпасів до неї,
охороною окремих особливо важливих об’єктів права державної власності (пе/
релік яких визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку),
а також діяльність, пов’язану з проведенням криміналістичних, судово/медичних,
судово/психіатричних експертиз та розробленням, випробуванням, виробництвом
та експлуатацією ракет/носіїв, ( у тому числі з їх космічними запусками із будь/
якою метою) може здійснюватися тільки державними підприємствами та організа/
ціями, а проведення ломбардних операцій — також і певними товариствами.
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Діяльність, пов’язана з технічним обслуговуванням та експлуатацією первинних
мереж (крім місцевих мереж) та супутникових систем телефонного зв’язку в
мережах зв’язку загального користування (крім супутникових систем телефонно/
го зв’язку в мережах загального користування, які мають наземну станцію спря/
ження на території України та створюються або розгортаються за допомогою на/
ціональних ракет/носіїв або національних космічних апаратів), виплатою та дос/
тавкою пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, здійснюється
виключно державними підприємствами і об’єднаннями зв’язку.

 Таким чином, найбільш прийнятні сфери застосування такого методу ті, на які
держава справляє значний вплив. Це стосується передусім об’єктів державної
власності, якими керують уповноважені органами держави, а також ті, які забезпе/
чують функціонування держави (наприклад, транспорт, енергетика, зв’язок тощо)
або ж в контролі держави щодо певних відносин. Це стосується відносин, пов‘яза/
них і з застосуванням радіоактивних відходів, пестицидів чи агрохімікатів, де го/
ловне місце посідає проблема безпеки їх використання [7, cт. 91; 8, ст. 198].

Але дозвільні методи знаходять свій прояв і у визначенні меж впливу держа&
ви на поведінку учасників економічних відносин; слід також мати на увазі, що
застосування дозвільних методів неминуче веде до збільшення кількості норма&
тивно&правових актів, особливо підзаконних, регулюючих господарську
діяльність, що в окремих випадках є невиправданим. Головний недолік застосу&
вання виключно дозвільних методів не завжди відповідає ринковим принци&
пам, оскільки звужує ініціативу, обмежує можливість учасників економічних
відносин вибирати модель своєї поведінки. У свій час застосування виключно доз/
вільних методів призвело до значних негативних психологічних недоліків. Так,
відомо, що постійна орієнтація в своїй діяльності на правові норми актів держав/
них органів на поведінку, відповідну до виписаних у нормативно/правових актах
правил (що характерно для командно/планового режиму функціонування економі/
ки), призвела до пасивності в тих випадках, коли необхідно було б виявити ініціа/
тиву, творчий пошук, приймати рішення з урахуванням місцевих умов для досяг/
нення максимального господарського результату й економічного ефекту. В таких
умовах недоліки нормативного регулювання ставали підставою для звільнення гос/
подарюючих суб’єктів від відповідальності за низькі результати роботи. Як бачи/
мо, переваги і недоліки дозвільного методу цілком очевидні.

На сучасному етапі є потреба в переорієнтації методів правового регулювання,
з урахуванням способів впливу правових норм, на поведінку суб’єктів права.
Адже на відміну від планово/адміністративного режиму функціонування господа/
рюючих суб’єктів, коли вони були фактично пасивним елементом економічних
відносин, ринкові перетворення зумовлюють і націлюють господарюючі суб’єкти
на позиції головної рушійної сили економічного розвитку.

Отже, переорієнтація і надання певних переваг загальнодозвільним методам, з
огляду на зазначене, цілком очевидні. Проте, безумовно, розширення сфери викорис/
тання таких методів не вирішує всіх завдань щодо створення в Україні соціально
орієнтованої ринкової економіки. Переорієнтація на загальнодозвільні методи право/
вого регулювання економічних відносин потребує, в свою чергу, уточнення, а в окре/
мих випадках і зміни співвідношення централізованих і децентралізованих ме&
тодів регулювання таких відносин. Йдеться саме про те, щоб забезпечити розумну
міру централізації і децентралізації в економічних відносинах. Тому розширення
сфери децентралізованого регулювання економічних відносин не означає відмови
від централізованого регулювання економічних процесів. Більше того, на сучасному
етапі економічного розвитку увага до централізованого регулювання має бути скон/
центрована на забезпеченні реалізації прав та свобод людини [9, 8/10], на забезпе/
ченні соціальної спрямованості економічного розвитку держави.

Регулююча функція держави у створенні нормальних економічних відносин
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визначена в статті 15 Закону України “Про підприємництво” де передбачено, що
органи державного управління будують свої відносини з підприємцями, використо/
вуючи податкову та фінансово/кредитну політику. Захист права інтелектуальної
власності встановлює у статті 44 Закон України “Про авторське право і суміжні
права”, там названо і відповідні економічні санкції щодо порушників [10, 62].

Саме в цій сфері необхідно посилити роль децентралізованих методів правово/
го регулювання. Відомо, що лише за допомогою застосування достатньо жорстоких
методів можна врахувати особливості виробничого процесу підприємств, умови, в
яких вони працюють, створити додаткові заходи заохочення найманих працівників
через систему преміювання, покращання соціально/економічних умов проживання
тощо. Як відомо, практика централізованого регулювання питань щодо стимулю/
вання ролі господарюючих суб’єктів та найманих працівників за радянських
часів не дала позитивних результатів. Свого часу Р. З. Лівшиць звертав увагу на
те, що в радянські часи керівні органи “определяют не только те суммы, которые
могут быть истрачены предприятием на оплату труда, но и то, каким работникам,
в каких пределах и на каких основаниях могут быть выплачены те или иные
суммы” [11, 51]. Варто зауважити, що зміщення акцентів у бік децентралізації у
правовому регулюванні економічних відносин було започатковано ще в 80/ ті
роки минулого століття [12, ст. 109; ст. 115]. Рішеннями Ради Міністрів СРСР
було значно розширено права підприємств у плануванні, використанні фондів
розвитку виробництва, в розвитку науки і техніки, в розпорядженні коштами ма/
теріального заохочення і кредитування; Практичне втілення цих постанов дало
позитивний результат [13, 5].

 Сучасний етап ринковий перетворень в економічній сфері вказує на не/
обхідність згадати і використати цей позитивний досвід. І дійсно, Верховною Ра/
дою України було прийнято низку базових законів, спрямованих на розширення
прав суб’єктів економічних відносин.

 До найбільш важливих можна віднести Закони України: “Про власність” [14,
ст. 249], “Про підприємства в Україні” [15, ст. 272], “Про банки і банківську
діяльність” [16, ст. 281], “Про цінні папери та фондову біржу” [17, ст. 508] тощо, які
заклали правові основи для практичної реалізації загальнодозвільних методів. Уже
саме визначення поняття підприємства у статті 1 Закону України “Про підприєм/
ства в Україні”, самостійного, господарюючого статутного суб’єкта, який має права
юридичної особи та здійснює виробничу, науково/дослідницьку і комерційну
діяльність для одержання відповідного прибутку (доходу), дозволяє зробити висно/
вок, що законодавець забезпечує підприємство певною економічною та господарсь/
кою самостійністю у прийнятті рішень щодо своєї діяльності. Такий підхід логічно
розвинений у пункті 2 статті 1 Закону України “Про підприємства в Україні”,
згідно з яким підприємство здійснює будь/які види господарської діяльності, якщо
вони не заборонені законодавством України і відповідають цілям, передбаченим
статутом підприємства. У середині 90/их років академік В. В. Лаптєв, вказував,
що традиції господарського законодавства періоду планової економіки не можуть
бути використані в сучасних умовах і повинні бути докорінно переглянуті
(підкр. — В. П.) [18, 4], в бік розширення прав. Ширші можливості підприємства
самостійно регулювати економічний розвиток, господарську діяльність, визначати
мету та предмет своєї діяльності ´ґрунтується статтею 9 Закону України “Про
підприємства в Україні” [15, ст. 272]. У цій статті передбачено: 1)статутом
підприємства регулюються питання про назву підприємства, його місцезнаходжен/
ня, предмет і цілі діяльності, 2)визначаються його органи управління, порядок їх
формування; 3) компетенція та повноваження трудового колективу і його вибор/
них органів; 4) порядок утворення майна підприємства; 5) умови реорганізації та
припинення діяльності підприємства. До статуту можуть включатися положення,
пов’язані з особливостями діяльності підприємства:1) про трудові відносини, що
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виникають на підставі членства; 2) про повноваження; 3) про порядок створення
та структуру ради підприємства; 4) про знаки для товарів і послуг і т. ін. Закон
України “Про господарські товариства” окреслив нові перспективи, організаційно/
правові форми здійснення економічних відносин учасниками господарської діяль/
ності [19,ст. 682]. Варто нагадати, що правова особливість господарських това/
риств передбачає підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди
юридичними особами і громадянами шляхом об’єднання їх майна та підприєм/
ницької діяльності для одержання прибутку. До господарських товариств нале/
жать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства
з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства, які є юри/
дичними особами. Конструкція правосуб’єктності господарських товариств побу/
дована за принципом загальнодозвільного методу, і полягає в тому, що товариства
можуть займатися будь/якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить за/
конодавству України. Органічно доповнюють розглянуті методи правового регу/
лювання дозвільні методи, характерні для регулювання відносин працевлаштуван/
ня іноземців на території України. Як відомо, однією з умов використання їх праці
в Україні є наявність відповідного дозволу [20, 55].

На сучасному етапі формування ринкових економічних відносин йде цікавий і
важливий процес удосконалення правового регулювання статусу учасників, на що
звернено пильну увагу в юридичній літературі [21, 58]. Проте в процесі удоскона/
лення нормативно/правового регулювання економічних відносин безперечно слід
законодавчо закріпити компетенцію органів державної виконавчої влади по
регулюванню економічних відносин і прийняттю рішень у сфері економіки, щодо
контролю за чинністю таких рішеннь. Це стосується і статусу Кабінету Міністрів
України та інших центральних органів державної виконавчої влади.

Сьогодення вимагає прийняття Законів України “Про Кабінет Міністрів Украї/
ни” та Закону України “Про міністерства й інші центральні органи державної
виконавчої влади”. У першу чергу цього вимагає необхідність визначення як ста/
тусу відповідних органів, їх компетенції, і особливо важливо, статусу ухвалених
правових актів. Як правило, на практиці значна частина нормативно/правових актів,
ухвалених органами державної виконавчої влади повною мірою не відповідають
вимогам та нормам Конституції і законів України. Цю складну проблему можна
вирішити прийняттям Закону України “Про нормативно/правові акти”, де доцільно
передбачити якраз питання про статус нормативно/правових актів, які ухвалюють/
ся органами державної виконавчої влади, їх юридичну силу, правовий статус, пра/
вові наслідки їх невідповідності законам України та міжнародним чинним догово/
рам на території України. Оновлення системи актів законодавства України є
важливим і необхідним напрямом удосконалення правового регулювання економ/
ічних відносин. Як справедливо відзначається в літературі, прийняття Конституції
України започаткувало новий етап реформування законодавства [22], головною
метою якого є його удосконалення.

Важливе місце в правовому регулюванні економічних відносин на сучасному
етапі ринкових перетворень в економічній сфері посідають методи правового
регулювання економічних відносин, які об’єднує критерій “способу впливу на
поведінку учасників права та правовідносин”. Практична реалізація його еле/
ментів досить яскраво виражена в нормах права. Поєднання методів зобов’я&
зання, заборон можна знайти в більшості нормативно/правових актів. Так, у
статті 14 Закону України “Про господарські товариства”, передбачено, що у това/
ристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі, встановленому установ/
чими документами, але не менше 25 відсотків статутного фонду, а також інші
фонди, передбачені законодавством України або установчими документами това/
риства. Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду передба/
чається установчими документами, але вони не можуть бути меншими за 5
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відсотків суми чистого прибутку. Отже, норма, що передбачена у статті 14 Закону
України “Про господарські товариства” зобов’зує учасників товариства створюва/
ти резервний (страховий) фонд. Стаття 25 цього Закону, яка визначає різновиди
акціонерних товариств, містить норму, в якій передбачено, що до акціонерних това/
риств належать: відкрите акціонерне товариство, акції якого можуть розповсюд&
жуватися шляхом відкритої підписки та купівлі/продажу на біржах; закрите ак/
ціонерне товариство, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть
розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі. Отже,
законодавець, використовуючи метод заборон не допускає поширення акцій закри/
тих акціонерних товариств.

Подібні підходи мають використовуватися і у правовому регулюванні процесу
приватизації. У 1992 році Верховною Радою України було ухвалено чотири зако/
нодавчі акти про здійснення приватизації державного майна. Серед них централь/
не місце посідає Закон України від 4 березня 1992 р. “Про приватизацію держав/
ного майна” [23].

Цей Закон визначив об’єкти та суб’єкти, що можуть брати участь у привати/
зації, порядок та способи приватизації, фінансові та соціальні відносини при
здійсненні приватизації, порядок укладання договору купівлі/продажу об’єктів
державної власності, а також відповідальність за порушення вимог законодавства
України про приватизацію. Однак закріплені у зазначеному Законі гарантії вико/
нання фінансових, інвестиційних зобов’язань нового власника щодо підвищення
ефективності діяльності переданого йому у власність майна (див. ст. 27 Закону
України “Про приватизацію державного майна”) до певної міри залишаються
декларативними. На це, зокрема вказують дослідження ефективності діяльності
підприємств базових галузей промисловості Донецької області. Так, частка низь/
коефективних підприємств після приватизації 1996 року зросла в 1,5 рази, а після
приватизації 1998 року досягла 73,9 відсотків (для порівняння зазначимо, що пито/
ма вага низькоефективних державних підприємств у 1998 році становила 49,6
відсотка). Крім того, звертає на себе увагу також і факт, що більше половини
підприємств, діяльність яких до приватизації 1998 р. відзначалась високою ефек/
тивністю, після приватизації перетворилась на низькоефективні [24, 35]. Така тен/
денція засвідчує потребу в удосконаленні правового забезпечення приватизацій/
них процесів, зокрема, видається необхідним посилити гарантії громадян/ акціо/
нерів акціонерних товариств, що створюються на базі підприємств державної фор/
ми власності, застосування реприватизації державного майна.

Ще один приклад. Норми антимонопольного законодавства теж, головним чи/
ном мають і зобов’язуючий і заборонний характер, тобто визначають, які дії ма/
ють і які не мають проводити господарюючі суб’єкти на ринку України з тим, щоб
не допустити порушень умов добросовісної конкуренції.

Практика правового регулювання економічних відносин засвідчує, що по/
тенційні можливості і особливості зазначених вище методів правового регулю/
вання використовуються не повною мірою. Їх застосування здійснюється без ура&
хування особливостей відносин, що регламентуються за допомогою тих чи інших
методів, без особливостей юридичного інструментарію і правових норм тієї чи
іншої галузі права, за допомогою яких здійснюється регулювання економічних
відносин.

Проаналізуємо це явище. Така позиція на перший погляд начебто суперечить
ролі способів правового впливу в механізмі правового регулювання, яке вияв/
ляється через певне співвідношення дозволу, заборонів, уповноважень, але також і
стимулює до певної поведінки, стримує від певних дій.

На сучасному етапі ринкових перетворень в Україні є нагальна необхідність
переорієнтації методів правового регулювання економічних відносин на урахуван/
ня способів впливу норм права на їх учасників. Безумовно, своє місце у забезпе/
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ченні правового регулювання економічних відносин мають відіграти методи забо&
рон і зобов’язань. Використання цих методів є необхідним у випадках, коли
йдеться про притягнення господарюючих суб’єктів до юридичної відповідальності
за вчинення правопорушень. Досить принципового значення набуває проблема
відповідності чинних правових приписів, в яких реалізуються методи правового
регулювання соціально орієнтованої ринкової економіки.

Значного посилення, з точки зору розширення сфери застосування, потребують
методи рекомендацій та заохочень. В цьому контексті варто говорити про не/
обхідність стимулювання позитивної поведінки господарюючих суб’єктів, на/
дання їм пільгових кредитів, субсидій тощо.

Поєднання норм різних галузей права в правовому забезпеченні економічних
відносин може сприяти найбільш повному вияву ефективності кожній з них. В
юридичній літературі пропагується думка, що ефективності норм може сприяти
мотиваційна сила норм окремих галузей права (підкр. — В. П.) [25, 15].
Співвідношення різних методів правового регулювання економічних відносин ви/
являється через використання, на думку І. Бондаренка, обов’язкових приписів, авто/
номних рішень (метод узгодження) та рекомендацій [26, 34].

В умовах формування ринкових економічних відносин межі застосування таких
методів є надзвичайно актуальним питанням. Перш за все це обумовлено форму/
ванням в Україні багатоукладної економіки, заснованої на різних формах влас/
ності (що виключає можливість регулювання економічних процесів тільки за до/
помогою імперативних обов’язкових приписів). Як відомо, такий метод був харак/
терний для планово/адміністративної економіки радянських часів. З переходом до
ринкової економіки і розвитком підприємництва зростає значення методу авто&
номних рішень, коли учасники економічних відносин самостійно вирішують пи/
тання щодо своєї діяльності.

 Отже, йдеться про диспозитивний метод регулювання економічних відносин,
який характерний методу цивільного права. Використовуючи його, сторони (учасни/
ки економічних відносин) за власним розсудом встановлюють свої права та беруть
на себе певні зобов’язання. З іншого боку, використання методу імперативних при/
писів (характерних для адміністративного права) є необхідним у податкових право/
відносинах, де припис податкових органів є обов’язковим для платників податків, а
права і обов’язки сторін цих правовідносин чітко регламентовані нормами закону.

 Підсумуємо. 1. Особливістю правового регулювання економічних відноK
син є використання різних юридичних засобів. І саме відшукання опти�
мального варіанту співвідношення різних методів правового регулюванK
ня економічних відносин є необхідною умовою становлення соціально орK
ієнтованої ринкової економіки.

2. Цілком очевидно: врахування змін, що відбуваються в економічній
сфері, зрушення в правовій регламентації економічних відносин безуK
мовно мають вплинути на зміни і в галузях права.

3. На сучасному етапі певної переоцінки потребує обсяг суспільних
відносин, які регламентуються нормами адміністративного права, за доK
помогою імперативних приписів в бік правового регулювання тих галуK
зей права, для яких відносини між суб’єктами права характеризуються
як відносини рівності та координації. Саме це може забезпечити процес
удосконалення правового регулювання ринкових економічних відносин.

4. Розвиток в Україні підприємництва, як однієї з важливих моделей
економічного розвитку створює підґрунтя для посилення ролі і місця до�
говору в регулюванні ринкових економічних відносин. Варто згадати, що
роль і місце договірної форми регламентації відносин сучасної економіK
ки обумовлені історичною природою цього правового явища.

Розширення сфери використання диспозитивних методів у правовому регу/
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люванні економічних відносин можна дослідити на прикладі договору. Адже свого
часу договори були основною правовою формою, в якій здійснювався надзвичайно
великий товарообіг і забезпечувалось господарське життя в Стародавньому Римі.
Саме римляни створили досить розгорнуту систему договорів, яка забезпечувала
надійну правову основу для ділових відносин [27, 198].

В умовах ринкових перетворень увага до договору як правового інструменту
регулювання економічних відносин є цілком очевидною.

На сучасному етапі договірна форма створює якісно нові можливості суб’єктам
господарювання, які самостійно планують свою діяльність і визначають напрями її
розвитку, в повній мірі задовольняючи їх інтереси.
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êàôåäðà îáøåïðàâîâèõ äèñöèïëèí è ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà

Ôðàíöóçñêèé áóëüâàð,24/26,Îäåññà,65058,Óêðàèíà

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНОЧНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

РЕЗЮМЕ

В статье анализируется место и роль отдельных отраслей права в
правовом регулировании рыночных экономических отношений. Обра/
щается внимание на необходимость выявления оптимального соотно/
шения этих норм и методов правового регулирования, с помощью ко/
торых реализуется развитие предпринимательства в Украине.

Ключевые слова:особенности правового регулирования, рыноч/
ные экономические отношения, нормы отраслей права, межотраслевые
методы.
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О НАУЧНОKПРАВОВОМ АНАЛИЗЕ ПРЕДПОСЫЛОК,
ПРОИЗВОДНЫХ И СОПУТСТВУЮЩИХ ОТНОШЕНИЙ

Статья посвящена методологии изучения таких научных категорий,
как основания возникновения (изменения, прекращения) правоотно/
шений, предпосылки правоотношений, производные и сопутствующие
отношения. Сформулирован объем таких понятий, осуществлено раз/
граничение и показана ценность их использования в научно/практи/
ческом анализе.

Ключевые слова: предпосылки, производные отношения, сопут/
ствующие отношения.

Совокупность методов, которые должны применяться при правовых исследова/
ниях любой сферы, необходимо подвергать изучению на предмет способности при/
водить не только к научно/практическим выводам, но и к достижению завершен/
ного и целостного вида исследования. Ведь системный подход к изучению отно/
шений позволяет устранить пробелы в исследовании правовых институтов, равно/
мерно распределить научные усилия на искомом материале, насытить работу дока/
зательственной базой и содержательными выводами, учитывающими все проявле/
ния проблемной категории.

Исследования различных авторов в социально/правовой среде нередко обна/
руживают фрагментарный подход к исследованию правоотношений, когда анализ
правовых институтов осуществляется лишь исходя из анализа элементного соста/
ва правоотношения, поиска их внутренних противоречий и формально/логических
недостатков, пробелов структурного характера (микроуровень). Зачастую иссле/
дование не выводится на уровень изучения места и роли анализируемых механиз/
мов в структуре иных общественных институтов (макроуровень). В то же время,
социально&правовую сущность исследуемых отношений невозможно объяс&
нить без выяснения их обусловленности иными социально&правовыми процес&
сами. Ведь любое социальное явление, каким в частности является правоотноше/
ние, существует не само по себе, а во взаимодействии с иными элементами соци/
альной среды, когда не только происходит взаимопроникновение свойств близле/
жащих категорий, но и возникшая их интеграция зачастую выступает единствен/
ной возможностью формирования общественного порядка.

Общетеоретическая конструкция о взаимосвязи явлений вынуждает всякий раз
предполагать, что проблемные правоотношения оказывают влияние на формирова/
ние свойств близлежащих отношений, а последние характеризуются не меньшей
степенью причастности к формированию свойств проблемных правоотношений.
Исследование должно исходить из указанной макронаучной посылки, чтобы не
возникали “мелочи” правового анализа, отражающиеся на “чистоте” научных вы/
водов. Следствием такого подхода выступит целостное восприятие общественной
действительности, когда право рассматривается важнейшим, но не единственным
регулятором человеческого поведения, что предупреждает неконтролируемое су/
ществование таких иных средств упорядочения, как индивидуальные предписания,
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меры информационного и психологического воздействия, корпоративные нормы,
экономические стимулы, правоприменение и т. п. Только подобный макронаучный
анализ проблемных правоотношений способен послужить наполнению социаль/
ной среды гармоничными актами правотворчества, обеспечивающими динамичес/
кое равновесие социально/правовой среды. При таком равновесии отдельные эле/
менты правового и неправового характера, будучи подвергнутыми изменениям, не
разрушают равновесное устройство всей системы по причине их предварительной
научно/обоснованной расстановки.

Макронаучный целостный подход к изучению проблемных правоотноше&
ний невозможно осуществить без анализа близлежащих правоотношений, к
которым необходимо относить основания возникновения (изменения, пре&
кращения) правоотношений, их предпосылки, производные и сопутствующие
отношения.

Детерминировать объем и свойства каждого из указанных близлежащих отно/
шений — значит выяснить свойства среды, в которой существуют проблемные
правоотношения, а следовательно — не только охватить большим кругозором их
отрицательные и положительные характеристики, но и смоделировать поведение
предлагаемых правовых усовершенствований (без которых научные разработки
теряют всякий смысл) в среде совокупного социально/правового уклада.

Первым шагом в разрешении макронаучной задачи должно служить теорети/
ческое отграничение проблемных отношений от близлежащих правоотношений.
На этом этапе важно не только отделить схожие и прилегающие к проблемным
отношения, события и юридически значимые поступки, но и показать самостоя/
тельные черты проблемной среды путем схематичного вычленения этого органи/
зационного образования из системы иных общественных отношений. Это необхо/
димо для творческого познания доминант и слагаемых проблемных правоотноше/
ний, а также исследования специфики механизма оказываемого на них организаци/
онного воздействия.

Решение названной задачи упирается в проблему дифференциации предпосы/
лок и оснований возникновения (прекращения) правоотношений.

Традиционно в среде близлежащих отношений выделяются исключительно
основания возникновения (изменения, прекращения) правоотношений.
Под ними понимаются юридические факты, то есть события и юридически
значимые действия участников правоотношений, которые непосредственно
вызывают возникновение (изменение, прекращение) проблемного отноше&
ния. При этом в среде юридических фактов в науке проводятся внутренние
отраслевые градации. Так, Г. Ф. Шершеневич в сфере прекращения гражданских
правоотношений выделял юридические факты отречения от права (например,
отказ судовладельца от прав на затонувшее судно), отчуждения права (например,
замена лица в обязательстве), потери права (лишение права в силу приговора
суда), слияния прав и обязанности (переход к должнику по наследству прав
кредитора), прекращения права в тесном значении слова (гибель объекта права)
[1, 76/78].

Предпосылки правоотношений необходимо отделять от оснований их воз/
никновения (изменения, прекращения). Толкование понятия предпосылки можно
обнаружить в словаре С. И. Ожегова [2, 533]: предварительное условие чего/либо.
Исходя из этого, под предпосылкой правоотношений следует понимать любые
связанные с исследуемыми отношения, действия либо события, которые
прямо не влекут возникновение (изменение, прекращение) отношений, в от&
личие от оснований их возникновения (изменения, прекращения), но созда&
ют условия (как правило, предварительно) для их нормального осуществле&
ния и функционирования.

Например, важнейшими предпосылками расчетных отношений считаются дого/
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вор банковского счета и основное имущественное обязательство, вызвавшее необ/
ходимость в расчетном отношении [3, 134]. Отстаиваемый в статье макронауч/
ный подход к правоотношениям позволяет выделить дополнительную предпосыл/
ку расчетов в структуре имущественных отношений, средством платежа в кото/
рых выступает иностранная валюта. Сущность этой предпосылки состоит в орга/
низованных Декретом Кабинета Министров Украины “О системе валютного ре/
гулирования и валютного контроля” от 19 февраля 1993 г. [4] и другими норматив/
ными актами взаимоотношениях субъектов хозяйствования по приобретению/
продаже валютных средств, а также лицензированию отдельных валютных опера/
ций. Такие отношения являются необходимым компонентом предрасчетного про/
цесса для реализации платежных условий контрактов с валютной составляющей.
Операции по конвертации гривневых средств в иностранную валюту и наоборот
играют существенную роль в становлении способов и форм внешнеэкономичес/
ких расчетов. Такие операции отделяются по субъектному составу, временному
промежутку и правомочиям сторон от основного имущественного обязательства и
собственно расчетных отношений. Потому есть все основания рассматривать их
самостоятельной цельностью и признавать предпосылкой расчетных отношений.

Важность исследования предпосылок правоотношений обусловлена тем, что
они оказывают непосредственное влияние на формирование свойств проблемных
правоотношений.

Так, названные отношения по приобретению либо продаже валютных средств
пронизаны императивной составляющей особого порядка, что отражается на импе/
ративной природе непосредственно расчетных отношений. Установленная Декре/
том Кабинета Министров Украины “О системе валютного регулирования и ва/
лютного контроля” в п. 2 ст. 13 функция банков по осуществлению контроля за
валютными операциями клиентов сказывается на структуре взаимоотношений
субъектов расчетных отношений в сторону их административно/правовой обус/
ловленности. Это материализуется в отчетности банков перед налоговыми и та/
моженными органами по поводу платежных операций их клиентов в иностран/
ной валюте, в начислении банками пени своим клиентам за несвоевременное за/
числение на счета валютной выручки и в других полномочиях, убедительно опро/
вергающих доводы об исключительной диспозитивности отношений банков и их
клиентов. Например, практике Одесской областной дирекции Укрсоцбанка извес/
тен случай, когда обществу с ограниченной ответственностью “Арма” было отка/
зано в приобретении валютных средств для осуществления платежа в пользу
компании “Pest control”. При этом банк сослался на несоответствие отдельных
положений договора между клиентом и его контрагентом валютному законода/
тельству, что побудило субъектов валютных расчетов корректировать содержа/
ние своих соглашений [5, 20/34]. Налицо взаимоотношения субъектов управлен/
ческих отношений, “когда одна сторона (объект управления) поставлена в такие
условия, при которых она вынуждена подчиняться предписаниям либо указаниям
другой стороны (субъекта управления)” [6, 178]. Таким образом, проникновение
публичной составляющей в расчетный процесс обусловливает его смешанную
частно/публичную природу и последующие рекомендации по закреплению данно/
го института не в Гражданском, а в Хозяйственном кодексе Украины. Данный
пример показывает — анализ предпосылок правоотношений позволяет обратить
внимание на дополнительные грани их свойств.

Наравне с предпосылками правоотношений необходимо выделять производK
ные от проблемных отношения. Под производными отношениями необходи&
мо понимать отношения, которые возникают (изменяются, прекращяют&
ся) в результате юридически значимых действий сторон проблемных отно&
шений и неразрывно связанных с последними событий. Например, производны/
ми от расчетного процесса выступают налоговые правоотношения по уплате нало/
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га на добавленную стоимость и налога на прибыль в связи с законодательным
установлением правила “первого события”, когда факт зачисления денежных
средств на расчетный счет продавца товаров рассматривается моментом завер/
шения операции по продаже товаров (услуг) и влечет соответствующее налогооб/
ложение. Именно поэтому определение момента завершения расчетной операции
и механизма уведомления об этом получателя средств имеет важное научно/прак/
тическое значение, которое должно разрешаться исследователем института рас/
четных правоотношений.

В среде близлежащих отношений необходимо выделять также сопутствую�
щие отношения. Сопутствующие — это такие отношения, для которых
проблемные отношения выступают предпосылками, то есть условием нор&
мального функционирования. Например, отношения по поводу расчетов векселя/
ми выступают одним из условий существования отношений фондового рынка, ког/
да векселя, проявляя свойства ценной бумаги, делают возможным и операции меж/
ду лицами, извлекающие организационно/имущественные выгоды из оборота век/
селей. Именно поэтому учет специфики использования векселей как расчетных
инструментов отражается на свойствах их последующего фондового обращения.

Сказанное недвусмысленно доказывает организационную установку о цепной
связи явлений, без учета которой не представляется возможным достичь целост/
ных результатов теоретических разработок.

Обозначение места и роли оснований возникновения, предпосылок, производ/
ных и сопутствующих отношений позволяет первоначально научно, а затем орга/
низационно обеспечить надлежащую коммуникацию между ними, нейтрализовать
их негативное влияние друг на друга. При этом зачастую важно выйти за рамки
узкоотраслевого правового исследования и синтезировать во взаимосвязи явлений
институты различных отраслей права, экономики, психологии, морали, политики и
т. п. В противном случае исследования обречены на схоластический романтизм,
при котором оторванные от реальной действительности плоды научных изыска/
ний не способны поспеть и дать семена для будущих общественно/необходимых
побегов.
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ПРО НАУКОВОKПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ,
ПОХІДНИХ ТА СУПУТНІХ ВІДНОСИН

РЕЗЮМЕ

Розмежування засад виникнення (зміни, припинення) правовідно/
син, передумов, похідних та супутніх відносини дозволяє виявити до/
даткові риси правовідносин, що досліджуються. Науково/практичні за/
ходи, що ´рунтуються на врахуванні особливостей цих суміжних
досліджуваних відносин, дозволяють запропонувати комплексні захо/
ди щодо вдосконалення проблемного середовища.

Ключові слова: передумови, похідні відносини, супутні відносини
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕОРЕТИКОKПРАВОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ
ПОНЯТЯ РЕГІОН

У статті йдеться про наукове визначення поняття регіон, відмежу/
вання його від суміжних понять. Обґрунтовується важливість напра/
цюівння державних програм розвитку окремих регіонів України.

Ключові слова: регіон, регіоналізація, самоврядування.

В юридичній науці актуальними є питання змістового наповнення категорій і
понять, які відображають явища правової дійсності. Беззаперечним є те, що ці
поняття повинні бути істинно змістовними науковими абстракціями, а правильне
їх визначення має велике значення як для теорії, так і для правозастосувальної
практики. Саме в поняттях, що своєрідно відображають об’єктивну дійсність, на/
ука концентрує та узагальнює накопичені знання.

Розглянемо порушену проблему на прикладі одного з важливих понять сучас/
ної науки — поняття, означеного терміном регіон.

Регіон (від лат. regio (regionis) — область, країна) — територія, що характери/
зується комплексом притаманних їй ознак (фізико/географічних, економічних
тощо) [10, 711].

У міжнародному вимірі цим терміном може позначатися, зокрема, територія
певної групи сусідніх країн, об’єднаних для координації зусиль у вирішенні
спільних економічних, соціальних, екологічних та інших поблем.

Із точки зору ідентифікації регіону й знаходження спільних для неї критеріїв,
під регіоном у найширшому розумінні слід вважати певну територію, що є одно/
рідною за вибраним рядом критеріїв і за цими ж критеріями відрізняється від
суміжних територій [2, 18]. Така територія обов’язково характеризується наявні/
стю внутрішніх зв’язків (економічних, екологічних, соціальних та ін.), і ці зв’язки є
більш міцними й тісними, ніж зв’язки даної території з іншими терторіями чи дер/
жавою в цілому. Визнаючи територіальну складову поняття регіон як домінуючу,
важко на практиці визначити межі території, в яких вона є однорідною і цілісною,
а тому може вважатись регіоном [3, 21].

У науці існують різні визначення поняття регіон. Регіон — адміністративна
одиниця субнаціонального рівня (із чітко визначеними кордонами), знаходиться в
ієрархічній системі державного управління, на неї поширюється дія одного кола
нормативно/правових актів; неадміністративна територіальна одиниця планування
субнаціонального рівня; центрація певної монопрограми (має нечіткі характерис/
тики, у тому числі й нетериторіальні); можна визначити тільки центр, а кордони
можуть бути розмиті; існує в багатьох адміністратвно/правових системах, а управ/
ління здійснюється в неадміністративних формах [5, 9/12].

Регіон — соціально/економічний організований простір із конкретною природ/
но/геграфічною територією, із притаманним їй певним типом і характером вироб/
ництва, із специфічними історико/культурними й демографічними особливостями, з
адміністративно/політичною територією розташування й певною межею регіону,
із дією одного кола нормативно/правової бази [12, 50]; економіко/географічне, що
склалось історично, стійке територіальне утворення на базі використання місцевих
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трудових і природних ресурсів [8, 5]; господарська територія, що виділяється все/
редині країни своїми економіко/географічними особливостями, природними й тру/
довими ресурсами, спеціалізацією та структурою господарства, спільністю економ/
ічних, демографічних та інших проблем, своєю роллю в міжнародному розподілі
праці [9, 27]; певна територія в межах однієї держави чи групи держав, яка є
однорідною за певними критеріями (економічними, демографічними, екологічними,
етнічними, соціальними, культурними чи іншими), що відрізняють її від інших тери/
торій [3, 26].

Термін регіон як частина території держави може вживатись в двох значен/
нях. У першому випадку цей термін застосовується для позначення частини тери/
торії держави, яка характеризується певними географічними, історичними, культур/
ними, національними та іншими особливостями і не має статусу адміністративно/
територіальної одиниці. Саме в такому значенні регіонами в Україні, наприклад,
називають Буковину, Галичину, Придніпров’я, Поділля, Полісся, Причорномор’я, Сло/
божанщину тощо. Регіонами можуть також називатися об’єднання кількох облас/
тей або навіть суб’єктів федерації [1; 11, 133].

У другому випадку термін регіон використовується для характеристики терито/
ріальної організації держави і може застосовуватися для позначення так званих
“штучних” адміністративно/територіальних одиниць усіх рівнів, які, на відміну від
населених пунктів, створені в результаті адміністративної діяльності держави. В
Україні, наприклад, регіонами називають такі адміністративно/територіальні оди/
ниці, як Автономна Республіка Крим, області, райони [4, 610].

О. Фрицький області та райони також відносить до регіонів. Він зазначає, що
система місцевих рад як представницьких органів місцевого самоврядування скла/
дається з двох підсистем — базової та регіональної. Регіональна підсистема систе/
ми місцевих рад представницьких органів місцевого самоврядування складається
з обласних та районних рад, які утворюються на території областей та районів
[7, 158].

Такий підхід знайшов свого часу закріплення в Законі України “Про місцеві
Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування” від 26 березня
1992 р. В ст. 1 Закону зазначалося, що територіальну основу регіонального само/
врядування становить район та область.

Чинне законодавство теж не містить однозначного визначення поняття регіон.
В ст. 132 Конституції України від 28 червня 1996 року, зокрема, зазначено, що
однією з засад, на яких грунтується територіальний устрій України, є збалансо/
ваність соціально/економічного розвитку регіонів. Однак, в тексті Основного за/
кону зміст даного терміну не розкривається.

Концепція створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи,
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 40,
дає таке визначення: “Регіон — це суб’єкт системи адміністративно/територіаль/
ного устрою: Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь”.
Район, як адміністративно/територіальна одиниця, в даному випадку регіоном не
визнається.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про розробку проекту Державної про/
грами соціально/економічного розвитку Карпатського регіону” від 24 травня 1993
р. № 368 визначає, що Карпатський регіон — це територія Закарпатської, Івано/
Франківської, Львівської та Чернівецької областей. Тут регіоном визнається тери/
торія кількох сусідніх областей.

Згідно з Концепцією державної регіональної політики в Україні, регіон — це
“частина території, яка характеризується комплексом властивих їй природно/
кліматичних, економічних та інших ознак” [2, 337/347].

Згідно зі ст. 1 Декларації щодо регіоналізму в Європі, “регіон — це територі/
альне утворення, яке сформоване в законодавчому порядку на рівні, що є безпосе/
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редньо нижчим після загальнодержавного, та наділене політичним самоврядуван/
ням. У Франції, наприклад, регіоном на законодавчому рівні визнається найбільша
адміністративно/територіальна одиниця, населення якої обирає регіональну владу,
що уповноважена вирішувати питання регіонального значення [2, 340].

Сучасна концепція регіону безпосередньо пов’язана насамперед з процесом
регіоналізації, який зумовлюється необхідністю децентралізації функцій держав/
ного управління, реалізації соціально/економічних програм на місцевому рівні, уз/
годження загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів.

Регіоналізм набуває актуального значення в сучасних умовах перехідного
етапу країн посттоталітарного простору, які перебували тривалий час в макси/
мально централізованій системі тоталітарного режиму. Розпад цієї системи спри/
чинив появу тенденцій децентралізації в багатьох сферах суспільно/економічного
життя. На порядок денний висуваються завдання якісного оновлення нашого су/
спільства, проведення нових реформ в економіці, політиці, ідеології. У зв’язку з
цим особливого значення набуває глибоке наукове дослідження історії регіонів,
етнічної культури, традицій і звичаїв, а також комплексне вивчення матеріальних і
духовних потреб, інтересів, попиту населення регіонів.

До політико/адміністративних чинників утворення та розвитку регіонів, тери/
торія яких збігається з районами та областями, належать: відповідний просторовий
вимір, передусім межі, адміністративні кордони одиниці; наявність відповідних
органів управління (органи державного управління і місцевого самоврядування),
які функціонують в межах району чи області; управлінська та господарська інфра/
структури.

Такий регіон не може існувати як проста сукупність певних населених пунктів,
а повинен бути дієздатним у своєму функціонуванні. Під дієздатним регіоном
слід розуміти свідомо сформовану, соціально і політично активну спільноту насе/
лених пунктів, самодостатню в своєму існуванні та розвиткові з точки зору забез/
печення фінансовими, економічними та природними ресурсами. Така спільнота по/
винна бути здатною на врядування своїми справами, спроможною нести відпові/
дальність за їх ведення створюваними нею органами та обраними посадовими осо/
бами, не перекладаючи цю відповідальність на центральний уряд. Люди, які мешка/
ють у межах певного регіону, вступають між собою у взаємозв’язки, які його
скріплюють. Це особисте спілкування, спільна праця й відпочинок, спільне користу/
вання територією та її природними ресурсами, соціальною інфраструктурою і ме/
режами комунікацій, участь у господарському житті, політична боротьба, участь у
різноманітних рухах, що створює грунт для усвідомлення себе як єдиної спільноти,
об’єднаної загальними інтересами.

Одним з важливих чинників виникнення та існування регіону є специфічна
регіональна свідомість. Регіональна свідомість включає: усвідомлення конкрет/
ною людиною своєї приналежності до регіону; наявність інформації про терито&
рію регіону; менталітет — система цінностей і оцінок певного регіону; регіо&
нальні інтереси — уява про шляхи розвитку свого регіону, спонукальна сила до
діяльності як окремих індивідів, так і колективів та органів влади.

У рамках регіонів, яким надано господарську автономію, громадяни України
мають реальну можливість самостійно будувати собі життя, не сподіваючись на
чиюсь допомогу і на доброго керівника держави.

Основна соціальна роль регіону полягає в тому, щоб забезпечити реалізацію
прав та інтересів жителів, вирішити конкретні проблеми, що виникають на його
території власними силами, за допомогою власних ресурсів.

До ознак регіонів, теритрія яких не збігається з територією районів та облас/
тей, слід віднести: відсутність законодавчо встановлених територіальних меж;
відсутність єдиних органів державної виконавчої влади та органів місцевого са/
моврядування; відсутність єдиної нормативно/правової бази; наявність спільних
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інтересів, колективної свідомості, самоідентифікація жителів регіону; наявність
географічних, історичних, культурних, національних традицій та звичаїв, а також
спільного побуту.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕОРЕТИКОKПРАВОВОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОНЯТИЯ РЕГИОН

РЕЗЮМЕ

Концепция региона, по мнению автора, связана и поддерживается
процессом регионализации Украины и обусловлена необходимостью
децентрализации функций государственного управления, согласовани/
ем общегосударственных, региональных и местных интересов.

Ключевые слова: регион, регионализация, самоуправление
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
В УКРАЇНІ (XIVKXVI СТ.)

Досліджено проблему правового регулювання земельних відносин
на території України в XIV/XVI ст. Констатовано поступове піднесен/
ня до рангу законів звичаєво/правових норм, появу нових станових
груп і потребу розмежування їхнього соціально/правового становища
в рамках станового, в тому числі і земельного права.

Ключові слова: власність, володіння, общинне землеволодіння,
звичаєве право, правовий статус, станове право.

Проблему правового регулювання земельних відносин на українських землях у
XIV/XVI ст., на наш погляд, необхідно розглядати з урахуванням двох основних
положень: це своєрідність історичного розвитку України, що вплинула на виник/
нення правових норм, і співвідношення звичаєво/правових норм, що регулювали
земельні відносини, та особливо — законодавчих актів феодального права, струк/
тура яких була зумовлена розвитком тих чи інших форм феодального землеволо/
діння.

Феодальне земельне право складається й оформлюється протягом століть, і це
пов’язане насамперед з необхідністю подальшого розмежування соціально/право/
вого становища різних станових груп.

У селянському середовищі, при общинній організації, що зберігається в цей пе/
ріод, продовжують функціонувати звичаєво/правові норми, котрі були основою се&
лянського станового права. Формування на українських землях у XIV/XVI ст.
великої земельної власності призвело до виникнення шляхетського права.

У період феодальної роздробленості місцеві особливості й економічна замк/
нутість господарств сприяли подальшій еволюції норм звичаєвого права, присто/
суванню їх до змінюваних соціально/економічних і політичних умов, що складали/
ся в цей період на українських землях.

Утворення централізованої держави — Великого князівства Литовського (далі
ВКЛ), до складу якого ввійшли українські землі, призвело до перерозподілу зе&
мельної власності та прискорило оформлення станових прав литовського бояр/
ства, а після 1385 року — унії з Польщею — розширенню шляхетських прав і
вольностей.

До моменту захоплення Польщею Галицької та Белзько/Холмської земель, Ка/
зимир III зумів об’єднати роздроблену Польщу й зосередив увагу на посиленні
своєї влади в Галичині. До XIV століття землі Галицько/Волинського князівства
вже майже цілком були опановані князями й феодальною знаттю, боярські роди
зуміли зберегти свої земельні володіння; про спадкоємне (вотчинне) володіння
землею неодноразово свідчить Галицький літопис [1].

У Галицькій Русі, яка потрапила під владу Польщі та яка “дала зразки яскравого
громадського життя й політичної організованості” [2, 83], правове становище насе/
лення продовжувало визначатися звичаєвим правом і нормами Руської Правди,
котра залишалася діючим законодавчим актом. Тому польський уряд, установлю/
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ючи свої порядки, змушений був пристосовувати своє законодавство до норм
Руської Правди.

За дорученням Казимира III юристи повинні були укласти загальнодержавний
звід законів, який був прийнятий у Малій Польщі в 1347 році — Віслицький статут,
і з невеликими змінами він був прийнятий у Великій Польщі — Петроківський
статут. У 1368 році обидва статути було зведено в один кодекс. Польські історики
А. Ветулані та С. Роман, визначаючи час і характер термінології Віслицього статуту
україно/руською мовою, переконливо довели, що уся термінологія редакції даного
статуту була призначена для дії на території Галицької Русі й складалася за впливу
термінології норм звичаєвого права та Руської Правди [3, 346/347].

Давньоруське державне право виникло на основі санкціонування звичаю, пере/
твореного на правовий звичай, що, у свою чергу, ставав правовою нормою, охоро/
нюваною державою, а це означало включення її до загальної системи державної,
нормативної регуляції суспільних стосунків. Спільність соціально/економічного
розвитку Польщі та Галицької Русі у XIV/XV ст. призвели до майже безболісного
запровадження тут Віслицького статуту, в основі якого була Польська Правда —
збірник норм звичаєвого польського права.

Однак варто підкреслити, що практично до кінця XIV ст. Червона Русь (так
звалася Галицька земля) перебувала в особливих стосунках з Польщею: “вона не
була її складником, провінцією польської держави, а була особистою власністю
спочатку польського короля Казимира, а потім Людовика, і обидва государі розпо/
ряджалися нею свавільно, крім представників польської шляхти, й іменувалася
вона dominus et haeres Russiae” [4, 102/103], тобто спадкоємна власність.

Крім польського права (jus polonicum), що називалося також земським правом
(jus terrae), у Галицькій Русі діяло й німецьке право (jus theutonicum). Українські
селяни, котрі жили за німецьким правом, переводилися на нові умови господарюван/
ня. За локаційним договором вони одержували від землевласника ділянку землі на
праві довічноспадкової оренди (емфітевзиса), вони її обробляли і платили за неї
власнику землі натуральний, а найчастіше грошовий оброк (чинш) [5, 108].

Умови локаційного договору надавали селянину (кметю) певну самостійність,
що трохи поліпшувало його економічне становище порівняно із селянами, котрі
жили за польським правом.

Подальший розвиток земельної власності багато в чому був зумовлений
різницею між суспільним ладом у Польщі й на українських землях, яка виникла
наприкінці XV ст.

Ще з часів Київської Русі земля споконвічно належала селянській громаді, що,
врешті/решт, і призвело до постання цілого ряду норм звичаєвого права, яке регу/
лювало земельні відносини.

У Польщі вся земля з дідів/прадідів належала князю, і якщо на Русі згодом
окремі феодали мали землю на умовах тримання, (бо поступово вся земля почала
вважатися вже державною верховною власністю), то у Польщі внаслідок щедрого
роздавання князем землі він “позбавляв себе точки опори”, і хоча de jure він усе ще
залишався власником землі, а окремий шляхтич одержував землю тільки в довічне
тримання, права князя в розданих ним землях скоротилися до мінімуму [6, 47].

Українським землям, що ввійшли до складу ВКЛ, було надано широку внутріш/
ню автономію, насамперед через побоювання їхнього чи відокремлення чи збли/
ження із Російською державою.

Литовські Великі князі були змушені “не тільки підтвердити в обласних при/
вілеях старі права цих земель, але й поширити на їхнє боярство новоотримані
права литовських феодалів” [7, 262].

Польській шляхті землі роздавали на основі вотчинного, спадкоємного права
(jure hereditario), тому місцеві українські землевласники позбавлялися своїх зе/
мель, бо не могли надати потрібні документи на право володіння ними, оскільки
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здобували їх шляхом заїмки, оброблення порожніх земель, або ж від громад, засе/
ливши їх своїми людьми [8, 48/51].

Таким чином, правовий статус українських земель, які підпали під владу
Польщі, був набагато гіршим правового статусу українських земель, що увійшли
до складу ВКЛ.

Оскільки польське право XIV/XV ст. знало три основні стани: шляхту, міщан,
кметів (смердів), а перехідних ступенів від одного стану до іншого не було, у
Галичині виникає стан, який не “вписувався” у межі польського суспільного пра/
ва — дрібні землевласники, за якими, у силу викладених вище причин, не визнава/
ли шляхетського стану й перетворювали їх на кметів [9, 68].

Дарування земель у спадкоємну власність (данини, державні годівлі), стало
найважливішим джерелом утворення, особливо на Волині й Поділлі, величезних
латифундій, що з XV ст. стають центрами магнатського землеволодіння.

Питання про умови дарування — це питання, що визначає властивості права на
жалуване майно. На думку Ф. Морошкіна, “якщо земля була подарована у
власність, то пожалуванням є тільки одне з джерел придбання права власності, і
воно не має жодного відношення до властивостей прав на річ, придбану новим
власником... дарування визначає лише ступінь прав власника на річ, що набу/
вається” [10, 9/10].

Прагнучи закріпити за собою земельну власність, підвищити рівень прав на
неї, шляхта бере активну участь у розвитку такого правового інституту, як земські
сеймики. У 1454 році, після видання Нешавських статутів, видання нових законів,
скликання дружини, встановлення норм податків та мита не могли бути здійснені
без згоди земських сеймиків, опріч того судові справи шляхти були вилучені з
компетенції королівського суду й передані становому шляхетському земському
суду [11, 123/124].

Поряд з Повним зводом законів Казимира III на українських землях продов/
жувало діяти звичаєве право, однак воно було не фіксованим, що призводило до
зловживань під час розгляду конкретних судових справ, тому земські сеймики
стали вести своєрідну законодавчу діяльність і кодификацію, складаючи збірники
місцевого звичаєвого права [12,27].

Подібні процеси відбувалися й на українських землях, що входять до складу
ВКЛ. Державна влада дотримувалася принципу, вираженого у формулі: “ми старое
не рушаем, а новини не уводим”, панування принципу старовини в юридичному
житті ВКЛ призводило до культивування місцевого звичаєвого права — Київсько/
го, Волинського, Черкаського тощо.

Розбираючи справи, пов’язані із земельною власністю, судді посилалися саме на
місцеве звичаєве право. Так, наприклад, у справі пана Ф. Гавриловича суддя відзна/
чає: “тую речь так судили в деле пана Федька в томъ правового найдучи, под/
лугъ ихъ права Волынского” [13, 67].

Але право на земельну власність, із плином часу, неможливо було обґрунтувати
тільки на основі норм звичаєвого права, оскільки за будь/якого придбання треба
було розрізняти підставу придбання, законний привід (titulum juris) і спосіб прид/
бання (modum acquirendi); за першим мається на увазі причина, влада, за яких
щось може бути придбане, спосіб придбання є сама дія за допомоги якої придбання
відбувається насправді [14, 38]. У більш давній історії, норми звичаєвого права
розглядали не як підставу для придбання (воно було ясним), а лише як спосіб
придбання (оскільки землі було багато). Згодом, коли вільної землі стає менше,
законний привід для її придбання є неодмінною умовою, і він знаходить відбиття в
нормах звичаєвого права. У XIV/XVI ст. князь, бояри, шляхта законного приводу не
потребували, тому що вони самі ухвалювали закони, але щодо селян, то вони, навпа/
ки, все частіше посилаються на давні права як на законний привід.

На час видання I Литовського статуту (1529 р.), основним джерелом як загаль/
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них законів литовського права (ухвал, аркушів, статутів), так і місцевих, партику/
лярних (статутів), було звичаєве право. Статут 1529 року наказував суддям та
урядникам у випадку відсутності у “писаному праві придатних артикулів керува/
тися нормами звичаєвого права”. Деякі обмеження дії звичаєвого права з’являють/
ся в редакції Статуту 1566 року, однак у Статуті з 1588 року звичаєве право
розглядається як головне джерело права, за ним господар зобов’язувався “все при/
вилеи земские, стародавние, и ново от нас данные вольности и звычаи добрые,
стародавние ховати и ни в чомъ того не нарушати” [15].

Існуванням норм звичаєвого права населення України прагнуло закріпити на/
самперед давні норми земельного права, протиставити їх польській редакції Ли/
товського статуту і так званому Хелминському праву, насаджуваному Польщею.

У достатутний період основною формою землеволодіння, на думку М. Ф. Вла/
димирського/Буданова, був маєток, вислуга чи тримання. Інтерес до цієї форми
землеволодіння пов’язаний із тим, що “користувач спочатку одержує різні речові
права на це дарування, а потім повне право власності на нього,... у землі служи/
ва людина одержує не готову цінність, вона повинна докласти ще й праці, тобто
виникає умова, яка вважалася в старожитні часи головною для набуття права
власності на землю” [16, 28]. Однак й у даному випадку право власності реально
виявлялося лише у праві розпорядження.

Руйнування старого аграрного ладу, що був заснований на нормах звичаєвого
права та протягом століть витворювався на українських землях, почалося з аграр/
ної реформи Сигізмунда I Августа. Видана в 1557 році “Устава на волоки”, з одно/
го боку була економічним трактатом, а з іншого — практичним господарським
посібником. Цей документ цілком відповідав поглядам тогочасної польської еко/
номічної думки, встановлюючи “незмінні господарські правила, якими повинні
були керуватися господарські урядники у своїй господарській діяльності, й не
припускала з їх боку господарської ініціативи” [17, 184]. Згідно з “Уставою” всі
великокнязівські й селянські землі були розподілені на волоки — ділянки у 30
моргів (21,3 га). Основою великокнязівських господарств стає фольварк, під
який надавали кращі землі, селяни одержували волоки на гірших землях, на яких
примусово запроваджували трипільну систему [18, 136]. Разом з тим “Устава” не
призвела до повного збезземелювання селян, тому що волочна ділянка була достат/
ньою для одного селянського господарства, а повинності, що припадали на окрему
ділянку, відповідали його якості.

У науковій літературі досить часто зустрічається твердження про те, що волоч&
на поміра призвела до ліквідації суспільного землеволодіння й сільської громади
як такої. Утім, це далеко не так, сільські громади продовжували існувати на всій
території України, але їхній вплив на господарське життя в різних місцевостях
був неоднаковим.

В. Б. Антонович зазначав, що судячи з актових відомостей, на кінець XVI сто/
ліття на Волині та Поліссі остаточно переміг феодальний порядок, тоді як у Сте/
повій Україні сільські громади майже цілком володіли землями, і влада, визнаючи
за ними це право, мала з боку громад військові послуги й тільки починала розрива/
ти общинну земельну власність роздачею її вроздріб в особисту власність слу/
живим людям [19, 138/139].

На Волині сільській громаді давалися орні землі, а також землі для заготівлі
сіна, причому розміри цих земель були значними. Так, наприклад, на 20 індивідуаль/
них волок у селах Кременецького повіту припадало до 40 волок общинних угідь.
Причому багато землі було в безоплатному користуванні громади [20, 56/57].

По суті, і це важливо для аналізу подальшої еволюції земельних відносин, у
результаті реформи кардинальних змін у структурі селянського землекористуван/
ня не сталося, оскільки зберігалося общинне землеволодіння, а крім того, селяни
продовжували володіти й індивідуальними алодами, що було подібним до прав на
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земельну власність західноєвропейських селян більш раннього періоду. Наприк/
лад, французький цензитарій мав право продавати, дарувати, закладати свої землі
без дозволу влади.

Але не можна забувати, що з часів I Литовського статуту (1529 р.) у цілому вся
земля була монопольною власністю шляхти. Отже, щодо українських селян ми не
можемо говорити про класичну форму алодійної власності, оскільки селянське
землеволодіння XVI століття ближче до емфітевзиса, до змісту якого входить пра/
во продавати, дарувати, закладати, відчужувати й передавати її у спадщину, при
цьому за реальним власником землі визнається право переважної купівлі чи одер/
жання 2% купівельної ціни [21, 133]. До середини XVI ст. українські селяни по/
ступово починають утрачати можливість купувати й продавати землю, як це було
протягом століть на основі звичаєвого права, коли верховним власником землі
була феодальна держава. І незважаючи на те, що далі ми знаходимо багато при/
кладів продажу, дарування, передачі селянами землі як посагу, ми не можемо гово/
рити про існування селянської земельної власності, бо “воля відчуження це ще не є
право власності, і це добре знали селяни/власники землі на німецькому праві
(емфітевзисі), які вільно відчужували свої землі,... але в усіх випадках продава/
лося право користування землею без права змінювати її юридичний статус”
[22, 56].

У законодавчих актах XVI ст. вже чітко розрізнюються основні категорії неру/
хомого майна із різним обсягом речових прав, що належали їхнім власникам.
Володіння згідно із способом їхнього придбання поділялися на 3 основні види: 1)
вотчини й інші спадкоємні маєтки; 2) маєтки, “набитие обичаем или правом
(продажним, дарової, міновим, заставним); 3) маєтки, придбані шляхом гос&
подарських данин чи різних вислуг” [23, 246].

У контексті даної статті є важливим подальший розвиток поняття про право
власності в Литовському статуті (1529, 1566, 1588 р.), який поступово обмежу/
вав умови дії фактичного володіння, при котрому головну роль за нормами зви/
чаєвого права відігравало заволодіння.

Незважаючи на введення у Статутах ряду обмежень, щодо заволодіння чи заї&
мки як способу набуття права власності на землю, у цілому Статути виходили з
норм звичаєвого права і по суті слугували правовим джерелом заїмки, наприклад,
арт. 2, розд. IIІ Статуту 1588 року: “хто нажив своєю працею землю, раніш ніко/
му не належну і звернув її під оброблення чи розчистив з/під лісу або чагарника,
той за старим звичаєм стає її власником” [24, 103].

Безумовно, що до XVI ст. в литовському праві ще немає чіткого поняття влас&
ності на землю, бо Статути, встановлюючи недоторканність земельної власності
шляхти подібно польським статутам, все/таки охороняли фактичне володіння,
крім того у Статутах поняття власність і необмежене потомствене володіння є
тотожними.

Відповідно до прийнятих законодавчих актів, селяни, на відміну від шляхти, до
кінця XVI ст. втратили право на відчуження землі. Однак, як уже було сказано, в
реальному житті все відбувалося зовсім інакше, тому питання про селянське зем/
леволодіння даного періоду й сьогодні є спірним. Виходячи з аналізу актового
матеріалу, можна твердити, що феодалу не завжди було вигідно руйнувати сформо/
вані норми звичаєвого права. Традиційний характер селянського землеволодіння
за наявності громади визначав і форму відчуження землі. Якщо селянин не ущем/
лював прав і вигод власника, то з дозволу громади він мав право на відчуження;
коли феодалу було невигідно, відчуження заборонялося.

Після Люблінської унії 1569 року, за якою Польща і ВКЛ об’єдналися в єдину
державу Річ Посполиту, в ряді регіонів України відбуваються докорінні зміни
щодо права на земельну власність. Однак і нові законодавчі акти не внесли яс/
ності у визначення понять власність і володіння.
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А права, які регулювали стосунки між селянами, такі, як общинне самоврядуван/
ня, збір податків, володіння землею, дворищами та навіть цілими волостями протя/
гом XIV/XVI століть, залишилися без змін.

Таким чином, у литовський період значних змін у формах землеволодіння не
відбулось, оскільки спосіб формування ВКЛ призвів до консервації норм звичає&
вого права у поземельних відносинах. У достатутний період землеволодіння зали/
шалось однаково умовним для всіх приватних осіб, оскільки на початок XVI ст.
земельна власність не була ознакою станової власності у ВКЛ, і лише впровад/
ження І Литовського Статуту (1529 р.) перетворює землеволодіння у становий
привілей шляхти, до якої переходить і судова влада.

Після Люблінської унії (1569 р.) на українських землях збереглись досить
вільні аграрні та соціальні відносини. За відсутності власного кодифікованого пра/
ва Польща була змушена керуватися в поземельних відносинах Литовським ста/
тутом та місцевими нормами звичаєвого права, що мало для України величезне
значення, оскільки сприяло подальшому розвитку національного права.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В УКРАИНЕ (XIV — XVI ВВ.)

РЕЗЮМЕ

XIV/XVI вв. принесли на украинские земли разнообразие правовых
норм. На разных этапах развития феодального общества государствен/
ное право, претендовавшее на регулирование правоотношений, не все/
гда совпадало с принципами, отражёнными в нормах обычного права, а,
сталкиваясь с правовыми представлениями других сословий, и, прежде
всего шляхты, не могло иметь всеобщего характера. Таким образом,
возникла возможность для дальнейшего развития обычно/правовых
норм, регулирующих земельные отношения.

Ключевые слова: собственность, владение, общинное землевладе/
ние, обычное право, правовой статус, сословное право.
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С. П. ШЕЛУХІН — ПРАВОЗНАВЕЦЬ,
БОРЕЦЬ ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНІСТЬ

Досліджено і проаналізовано маловідомі сторінки життя і діяль/
ності активного розбудовника української державності початку ХХ ст.,
члена Центральної Ради, Міністра судових справ та Генерального про/
курора УНР Сергія Павловича Шелухіна.

Ключові слова: видатний правознавець, українська державність,
громадський діяч.

Серед багатьох діячів, які закладали фундамент української державності на
початку ХХ ст. почесне місце належить постаті Сергія Павловича Шелухіна —
людині яскравій, талановитій, яка вбачала сенс життя в служінні Батьківщині,
своєму народові. Талант правника, державника, письменника та публіциста вия/
вився у нього, в 1917/1920 роках, зокрема, на переговорах з представниками уря/
ду Радянської Росії, де він, як голова делегації Центральної ради силою законів
відстоював інтереси України. “По революції 1917 р., — говорив він, — коли в
Росії не стало царської влади, Росія правно і механічно розпалась на окремі наро/
ди, які сполучала в цілісність царська корона. Узурпований царем від українсь/
кого народу суверенітет вернувся до українського народу 28 лютого 1917 р., як
не стало царя з його владою Україна стала ні під ким і, за юридичним правом
restittio in integrum, вернулася в своє переддоговірне становище 1654 р., тобто
стала самостійною Українською республіканською Державою, і українці пере/
стали бути руськими і стали тільки українцями, громадянами української респуб/
ліки” [1, спр. 48, арк. 121]. Таку позицію С. Шелухін постійно відстоював на
неодноразових зустрічах з російськими представниками, та обґрунтовував в ба/
гатьох своїх публікаціях [4].

Неординарна постать С. Шелухіна, його наукові та публіцистичні праці замов/
чувалися радянською історіографією. Про нього навіть згадки не було (не тільки у
монографіях чи підручниках), а навіть в енциклопедіях та довідниках, виданих у
радянський час. Перші відомості про наукову та громадську діяльність С. Шелух/
іна з’явилися лише в роки незалежної України. Це праці О. Л. Копиленка,
М. Л. Копиленка, С. Черненка, А. І. Мисечка, Е. Демчука [5].

Хто ж такий С. Шелухін, як формувався його світогляд і що привело його в
перші ряди активних будівників української державності на початку ХХ століття?
Ось короткі біографічні відомості про Сергія Павловича Шелухіна та його родину.

Сім’я Шелухіних має глибоке українське коріння. Одна із гілок родоводу Сергія
Павловича бере свій початок з ХVII століття від полковника Панькевича, котрий
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був соратником Богдана Хмельницького [6, 216]. Документально родовід Шелухі/
них зустрічаємо на початку ХІХ століття. В 1810 році Василь Шолуха зі стар/
шинського роду просив місцеву владу видати його 21/річному сину Якову свідоц/
тво про дворянське походження [2, спр. 97, арк. 1].

Через 102 роки в 1912 році в Одесі на вулиці Пушкінській, 21 С. Шелухін в
одного з нотаріусів підтверджував своє і брата Андрія дворянське походження [2,
спр. 90, арк. 1].

У 1823 році у Якова Васильовича Шолухи та його дружини Тетяни з роду
Панькевичів народився син, якого назвали Павлом [2, спр. 98, арк. 1]. Павло Яко/
вич зробив військову кар’єру в російській армії, правда, зі зміненим вже прізви/
щем на російський лад — Шелухін. Саме у Павла Яковича і його дружини Євдокії
Григорівни народився 6 жовтня 1864 року в родовому маєтку с. Деньга Золото/
ніського повіту Полтавської губернії син Сергій. За кілька днів він був похреще/
ний у Михайлівській церкві с. Деньга [2, спр. 90, арк. 1]. Першим його вчителем
був І. Ф. Бойко — племінник Тараса Григоровича Шевченка. Готувала його до
вступу до Лубенської гімназії тітка — щира українка [7, 87]. Лубенську гімназію
на той час очолював відомий український діяч та письменник М. Т. Симонов
(Номис), який викладав там грецьку мову. Вже в гімназії Шелухін виявив неаби/
які здібності. У восьмому класі склав підручник з тригонометрії, схвалений відо/
мим математиком А. Вінклером, про що було зроблено відповідний запис в атес/
таті зрілості, який він отримав у червні 1883 р. Тоді ж вступив до університету
св. Володимира в Києві, щоб здобути загальну освіту, прослухавши курси на фізи/
ко/математичному факультеті з алгебраїчного аналізу, диференціального та інтег/
рального числення та ін. у професорів Ващенка/Захарченка, Авенаріуса, Роммера,
Шіллера. У 1885 р. перейшов на юридичний факультет, щоб здобути професію
правника, яка давала, на його погляд, максимум свободи, яка “... припала до душі
незалежністю судової роботи і становища судді” [1, спр. 172, арк. 61/64].

В університеті стає “свідомим українцем”, цікавиться історією свого краю, слу/
хає курси у професорів Антоновича, Павлова. В зв’язку з цим пише студентські
роботи “на стыке наук”, які “зразу ж звернули на себе увагу”.

Після ознайомлення з роботою “Татьба по Русской Правде”, професор Буданов
зробив на ній напис “Работа самостоятельная и дельная. Прошу автора перегово/
рить”, — і порадив зайнятися історією руського права та готуватися в професуру
при університеті. Те ж саме зробив і професор Казанцев, ознайомившись із робо/
тою студента “DOS по римському праву”.

У 1888 р. С. Шелухін закінчив навчання, а обставини примусили його шукати
заробіток, а не займатися наукою. Він їде на Херсонщину, де в Єлисаветграді й
стає кандидатом на судові посади в окружному суді. Спеціалізацією обрав собі
цивільне право, де також пройшов усі посади з карного права. Все йому було
цікаво, тож два роки вивчає ще й медицину, виступає на засіданні Медичного това/
риства з доповіддю, яку було надруковано в “Літературно/Науковому Віснику” в
1902 р. [1, спр. 172, арк. 190]. Працюючи в Єлісаветградському окружному суді,
С. Шелухін був почесним мировим суддею Кам’янець/Подільської мирової окру/
ги, головував на засіданнях з’їзду мирових суддів, згодом став прокурором Киши/
нівського окружного суду.

Проте він досить активно займався дослідницькою, публіцистичною роботою в
“Єлісаветградському віснику”, опублікував низку правничих статей, які мали ре/
альні практичні наслідки. Вже на той час в Україні траплялись афери з фальши/
вими грішми. С. Шелухін пише статтю “Не наказуємое мошеничество”. Згодом її
передрукував цілий ряд часописів. Після цих публікацій видано було відповідний
закон, і афери припинились. Сергій Павлович написав 20 праць з питань права,
публікація яких викликала великий резонанс. У 1892 — 1902 рр. багато його
статей та нарисів друкувалось у часописі “Бассарабець”. Серед них — “Внебрач/
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ные дети по Бессарабским Законам”, де доводилась штучність та казуїстичність
чинних статей закону для позашлюбних дітей. Сенат повністю погодився з С.
Шелухіним, коли він опублікував матеріал, де доводив, що однодвори та міщани, які
проживають у сільській місцевості, підлягають волосним судам, а не земським на/
чальникам. Його нарис про незаконність позасудових арештів викликав скасу/
вання цієї практики [7, 88].

В Кишиневі, в 1898 році у нього народилася донька Ксенія.
У 1902 році С. Шелухін переїжджає до Одеси. 15 років служив він членом

Одеського окружного суду, потім — Генеральним суддею, і нарешті — сенатором
з цивільного департаменту. І тут він продовжує дослідницьку та наукову роботу.
Виступає з доповіддю на засіданні наукового товариства “Волосна карна і цивіль/
на юстиція”, доводить необхідність повної реорганізації суду. Його було обрано
дійсним членом “Первого Юридического общества в Одессе”. Після доповіді
“Немецкая колонизация на Украине” юрист стає дійсним членом Київського юри/
дичного товариства при університеті Св. Володимира. Ця доповідь привернула
увагу французів та була передрукована французькою пресою. В журналі цього
Товариства надруковано статтю “Про адміністративні кари і закон 2 серпня
1917 р.”. У ній, посилаючись на праці професора А. Кістяківського та інших кримі/
налістів, С. Шелухін доводить, що великі штрафи, в’язниця та заслання слугують не
державі, а політичному свавіллю панівних груп і партій, позбавляючи свободи при/
гнічених. Це, — на думку автора, легалізований терор.

Працюючи в Одесі, Сергій Шелухін стає співробітником петербурзького жур/
налу “Право” та “Одеського листка”, де надрукував кілька юридичних статей
щодо права жінок бути захисниками в кримінальних та повіреними в цивільних
процесах, зокрема “Права женщины быть присяжным поверенным по судебным
уставам 1864 г.” “Еврейские метрические записи” тощо.

Ставши першокласним спеціалістом, С. Шелухін залишався патріотом своєї
батьківщини, закоханим в її народ, історію та мову. Ще в 1891 р., коли він був
фактичним редактором “Єлісаветградського Вісника”, вніс на шпальти видання
багато українського, друкуючи передовиці, матеріали про земські селянські справи,
фейлетони.

В Одесі С. Шелухін активно включається в українське громадське життя. Час/
то виступає в “Народній аудиторії”, стає членом історико/філологічного товари/
ства при Новоросійському університеті [8, 53]. Його статті та замітки часто друку/
ють одеські газети “Одесские новости” та “Одесский листок”. Він друкується в
київських та галицьких виданнях під псевдонімом С. Павленка. С. Шелухін також
був діяльним членом низки одеських культурно/освітніх товариств: “Одеського
товариства історії і старожитностей”, Одеського юридичного та бібліографічного
товариств, Одеського відділення Російського Технічного товариства, яке в 1911
році організувало в Одесі міжнародну виставку, де низку медалей і призів завою/
вали проекти і товари з Галичини, які експонувалися в українському павільйоні. В
1905 році він став одним із співзасновників одеської “Просвіти”, де активно пра/
цював, часто читав лекції та реферати — переважно з української тематики. У
1905 році виступає перед двотисячною аудиторією з лекцією про злучення Украї/
ни з Москвою. Це була перша в історії Росії лекція, прочитана правником украї/
нською мовою.

У серпні 1908 р. в Чернігові відбувся XIV Всеросійський археологічний з’їзд.
Наукова секція одеської “Просвіти” була також запрошена на це зібрання. С. Ше/
лухіна відрядили на з’їзд, де він виступив з доповіддю “Про стародавності і дер/
жавно/правове значення назви “Україна”. Вперше на науковому з’їзді доповідь
було проголошено українською мовою і вона мала величезний успіх, бо це засвід/
чило рівень української мови не як “наречия”, а самодостатньої мови в науці на
форумі вчених. Був ще один виступ — доповідь “Голосіння на похоронах”. Газета
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“Одесские новости” писала: “Доклад Шелухина вызвал шумные, долго не смолкав/
шие аплодисменты” [9, 30].

Після цього його було обрано дійсним членом Одеського археологічного това/
риства. В усіх своїх виступах, працях, статтях він доводив, що внесок українства у
загальнослов’янську історію, культуру величезний.

У 1909 р. в Одеському університеті відбулося свято на честь М. В. Гоголя.
С. Шелухін виступив з доповіддю “М. В. Гоголь и украинское общество”, що була
видана ще і окремою брошурою, написав статтю “Рідна душа і народність”.
С. Шелухін наголошував, що в уславленого російського письменника українська
душа, він вболівав “За українську душу що вона виявлялась у Гоголя в мові, і в
сюжетах, і в творчості багато ставились до його навіть з презирством” [1, спр. 48,
арк. 121].

Любов’ю до українського народу, болем та тривогою за нього сповнена робота
“Немецкая колонизация” — доповідь, яку прочитав С. Шелухін 8 листопада
1914 р. на зборах Київського юридичного товариства та 25 листопада на засіданні
Історико/філологічного товариства при імператорському Новоросійському універ/
ситеті, дійсним членом яких він був. Розповідаючи про німців/колоністів, їхню
національну єдність, натякаючи на українців, він пише: “Национальное единство,
цельность и солидарность немцев зависит еще и от того, что их никто не трево/
жил, не рвал на части, не разбивал на части, не вносил ничего им стороннего”
[10, 48]. С. Шелухін цитує Шевченка, Старицького, Грушевського, виявляє широку
обізнаність щодо поглядів української еліти на слов’янство. Як член п’яти науко/
вих товариств, Сергій Павлович в своїх доповідях на історико/юридичні теми, зок/
рема, проводив думку про неоднакове ставлення у різних народів до питання про
державу та право. І тут він залишався палким патріотом свого народу: “Українсь/
ка історія виховала в українському народі, — писав С. Шелухін, — в противність
московському, правове думання, з яким в усі часи своїх рухів народ український
на своїм прапорі держав гасло “за працю і вільності”... І зважаючи на те, “що
люди без правового думання не здатні творити закони”, С. Шелухін домігся 1906
року відкриття в гімназіях курсу правознавства, який сам і викладав. Професор
Шнаков запропонував йому читати цей курс і на вищих жіночих курсах в Одесі,
але через брак часу С. Шелухін відмовився.

Вірним помічником і соратником С. Шелухіна у громадській роботі стала його
дружина Любов Шелухіна. Вона була одним із ініціаторів проведення для дітей
Різдвяних свят в Одесі, які зрештою перетворилися в добру традицію. Так, в
1907 році на Різдвяну ялинку в помешканні “Просвіти” (Софіївська, 30) зібралося
близько трьохсот дітей, які співали і декламували українською мовою в націо/
нальних костюмах [11]. Любов Шелухіна була й редактором однієї з перших в
Одесі українських газет в 1906 році “Вісті” [3, спр. 14881, арк. 1]. У 1908 р.
С. Шелухін разом з І. Луценком були серед організаторів “Товариства об’єдна/
них слов’ян” в Одесі. Після закриття “Просвіти” в Одесі в 1909 р. С. Шелухін
став одним із діяльних членів “Українського клубу”, товариства “Українська
хата”. Проживав на Херсонській, 36 (тепер вул. Пастера). С. Шелухін ще був і
одним із організаторів збору коштів для відкриття українського університету у
Львові. Під час першої світової війни він був редактором журналу “Листок Пче/
ловода” Одеського товариства сільського господарства. Його дочка Ксенія Сергіїв/
на навчалась до 1917 р. на історико/філологічному факультеті університету як
вільна слухачка [3, спр. 14881, арк. 1].

Як бачимо, С. Шелухін до революції — відомий правник, педагог, письменник,
громадський активіст, добрий сім’янин.

Під час подій 1917 року С. Шелухін став головою революційного комітету в
Одесі, був активним діячем партії соціалістів/федералістів, став членом Цент/
ральної Ради від Херсонщини [12, 239].
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Як він прийшов в українську революцію? Які його політичні уподобання? Відо/
мо, що активним членом українського руху Сергій Павлович став ще в 1905 р.
С. Шелухін у своїх спогадах пише, що, маючи відзнаки та чини за судову службу, “я
через мою любов до рідного народу не міг на Україні стати навіть членом судової
палати, коли Одеська судова палата двічі обрала мене в свої члени, то міністерство
повідомило, що я... можу одержати цю посаду в Московщині, а ніяк на Україні”
[1, спр. 172, арк. 60/70].

Після Лютневої революції С. Шелухіну, який був відомий і своїми друкованими
працями з сільського питання, запропонували посаду в Петрограді, “позаяк я маю
праці по селянському праву, не хотів би я перейти в Петроград в сенат по кресть/
янському департаменту” [1, спр. 172, арк. 71]. Але він відмовився, однако залишив
Одесу, одержавши від товаришів по службі “Золотий альбом” з 80 підписами та
емблемою “Службі закону Росії і Україні”, переїхав до Києва й поринув у законо/
давчу роботу в Україні. Незабаром став генеральним суддею в добу Централь/
ної Ради, а з перейменуванням генерального суду в Український сенат — став
сенатором. Двічі був міністром юстиції та одночасно — Генеральним прокуро/
ром України. Найбільш відомим як політичний діяч став С. Шелухін, будучи Го/
ловою делегації України 1918 р. на переговорах з Радянською Росією. Його яс/
краві промови друкувала київська преса.

У ЦДАВОВУ є чимало особистих документів С. Шелухіна. Документи цікаві.
Наприклад, свідчать: С. Шелухін був представником України на мирній конфе/
ренції в Парижі 23 квітня 1920 р.

Найплідніший період державотворчої роботи Сергія Павловича — часи Гетьма/
нату. З серпня 1918 р. наказом № 149 — генеральний суддя.

С. Шелухін призначений сенатором [7, 89]. Вагомий внесок С. Шелухіна після
революції і в українську культуру, зокрема в утвердження української мови. Вза/
галі питанням мови та освіти він займався ще до революції. 1911 року в педаго/
гічному журналі “Світло” (Київ) опубліковані його роботи “Значення рідної мови
для народності і творчості”, які було випущено окремими брошурами. 1918 року в
часописі “Шлях” вийшла його розвідка “Наша пісня”, згодом також надрукована
окремою брошурою.

Сергій Шелухін ще 1887 року ступив і на українську літературну ниву. Дру/
кується в “Зорі”, “Батьківщині”, “Ділі”, “Літературно/Науковому Вісникові”,
“Київській старовині”, “Україні” та інших виданнях під своїм прізвищем та під
псевдонімами Сергій Павленко, Денезський, С. Полтавець, Подорожній, Конд&
ратенко, Просвітянин. У збірнику “Українська муза” — добірка його віршів,
серед яких головне — громадська лірика.

Розуміючи значення мови для утвердження державності, Шелухін 5/6 вересня
1918 р. подає прем’єр/міністрові Ф. Лизогубу записку, яка була першим офіцій/
ним документом про державний статус української мови пори Гетьманату. Цим
документом рішуче і абсолютно справедливо засвідчена потреба в українській
мові: “Одкидання державної мови — не тільки одкидання національної ознаки
української державності, а й величезна неповага до душі і совісті народу, до самої
української народності” [13].

У 1919 році за Директорії Сергій Павлович Шелухін в уряді В. Чехівського,
займав посаду Міністра юстиції (міністра судових справ) і одночасно був Гене/
ральним прокурором України.

Як бачимо, за всіх урядів української державності С. Шелухін як досвідчений
фахівець брав найактивнішу участь, без огляду на партійний світогляд та особисті
амбіції. Для нього доля України була понад усе. Він був будівничим державності, а
не її руйнівником. Свій широкий погляд на це він сформував ще в Одесі, полемі/
зуючи з представниками різних партій щодо місця “Просвіти” в українському
русі. Свою точку зору він висловив у 1907 році у київській газеті “Рада”: “Кому
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не подобається, що Одеська “Просвіта” стоїть поза політичною діяльністю, тому
завважу, що се не політичне, а культурно/просвітнє товариство, а культура й наука
потрібні всім людям так само, як хліб насущний, до яких би політичних партій ті
люди не належали. Культура й наука повинні єднати всіх людей, вказувати їм
загальні мети і стояти над політикою всяких партій, гуртів, і т. д. До якого лиха
доводить брак культури й науки, без яких не може бути ні національної самопова/
ги, ні національного самопізнання сьому найкращі свідки теперішні часи з їх лихо/
літтям” [11]. Досить актуально звучать ці слова і сьогодні.

Із 1921 р. Сергій Шелухін живе за кордоном, спочатку у Відні, а потім у Празі.
Там стає професором, деканом факультету права і суспільних наук, викладає тео/
рію та карне право, політичну історію України в Українському вільному універси/
теті та Українському вільному педагогічному інституті ім. М. Драгоманова протя/
гом 1921/1938 рр. Був членом численних наукових товариств. В архіві є по/
свідчення про сплату С. Шелухіним членських внесків у музей Визвольної бо/
ротьби України за 1930 р.

С. Шелухін в еміграції стає автором численних праць з історії України, в яких
аналізує визвольну боротьбу та боротьбу за державність, звинувачує в трагічному
фіналі боротьби українську інтелігенцію: “Для оборони українського державотвор/
чого руху, надання йому історичності, правдивості, конструктивної традиційності,
якісної ідейності та придбання симпатій широкого світу потрібні великі зусилля
нації. А передусім праця, озброєна науковими знаннями інтелігенції”. І далі в
своїй останній роботі 1936 року: “Було фатальним блудом, що українська інтелі/
генція з 1917 р. у своїй опануючій масі відкинула історичні права народу й тра/
диції. Проголосила себе монопольним носієм істини, розумності, знання. Джере/
лом прав та свобод і творцем всього для народу..., а Українську Народну Респуб/
ліку зробила коритом для себе й своїх прибічників [9, 11].

25 грудня 1938 р. перестало битися серце правознавця й історика, громадського
й політичного діяча, одного з перших Генеральних суддів та Генеральних проку/
рорів України, палкого поборника Української державності. Поховано С. Шелухіна
у Празі.

Розпорядження Президента України Л. Кучми “Про відзначення 85/ї річниці
утворення Української Центральної Ради” від 5.03.02 р. [14, 7] підтверджує акту/
альність комплексного дослідження діяльності видатних українських працівниців/
державників, яким був і С. П. Шелухін.
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СЕРГЕЙ ШЕЛУХИН — ПРАВОВЕД, БОРЕЦ ЗА УКРАИНСКУЮ
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ

РЕЗЮМЕ

Сергей Павлович Шелухин (06. 10. 1864 — 25. 12. 1938) видный
одесский юрист, член Центральной Рады, активный общественный и
государственный деятель времен национально/освободительной борь/
бы на Украине в 1917/1920 гг. Длительный период вынужден был
находится в эмиграции, умер в Праге. В советское время был предан
забвению. В настоящее время творческое наследие С. Шелухина акту/
ально, его деятельность заслуживает комплексного изучения и поло/
жительной оценки в Украине.

Ключевые слова: видный правовед, украинская государствен/
ность. общественный деятель.
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“З’ЇЗДІВСЬКА СИСТЕМА” РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Досліджено процес становлення політичної системи Радянської Ук/
раїни (1917/1937 рр.). У науковій літературі немає ні об’ємних дослід/
жень проблеми, ні навіть сталого терміна, яким би називали політичну
систему цього періоду. Автор називає її з’їздівською системою.

Ключові слова: з’їздівська система, тоталітарний режим, фор/
мальні ознаки демократії.

Розвиток політичної системи сучасної України гальмується багатьма обстави/
нами. В їх ряді чи не найголовнішою є живучість радянської моделі влади, якщо
не на рівні політичних інститутів (адже в Конституції України чітко зафіксовані
демократичні принципи моделі влади), то в сфері суспільних настроїв, у ставленні
населення до держави. Останнє полягає в перебільшенні значними верствами
населення позитивних рис “влади рад” та в заформалізованих відносинах грома/
дян з сучасною владою, в невірі у власні сили, в орієнтації на пристосування, а не
на активну позицію, в неспроможності самоорганізації тощо.

Для того щоб краще зрозуміти витоки й першопричини такої громадської пове/
дінки, не зайве звернути увагу на процес становлення радянської політичної систе/
ми. В Україні впродовж перших двадцяти років існування радянської держави
(кінець 1917 — початок 1937 рр.) не існувало представницького законодавчого
органу на зразок майбутньої Верховної Ради. В науковій літературі немає сталої
назви, яка б точно відбивала характер політичної системи радянської держави тих
часів. Інколи використовують словосполучення “з’їздівська система” [1, 105], яке,
на наш погляд, є вдалим.

Основні компоненти з’їздівської системи і деякою мірою — всієї політичної
системи радянського суспільства були сформовані вже в перші роки існування
влади рад. Політичні структури в радянській Україні будувалися за російським
більшовицьким взірцем. А тому аналіз проблеми слід розпочати із подій загально/
російської ваги.

Уже перший декрет Ради Народних Комісарів “Про повноту влади Рад” (від 28
жовтня 1917 р.) безапеляційно проголошував: “Вся влада віднині належить Радам.
Комісари колишнього Тимчасового Уряду влади позбавляються” [2, 30]. На період
між з’їздами повноваження безпосереднього здійснення владних функцій були по/
кладені на Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет /ВЦВК/ — постійно
працюючий законодавчий та керуючо/розпорядчий орган. На уряд — Раду Народ/
них Комісарів /РНК/ — покладалося здійснення не лише виконавчо/розпоряд/
чих, а й також — як вказувалося в документах, “у невідкладних випадках” — і
законодавчих функцій [3, 19/20]. Декретом від 24 листопада 1917 р. Ліквідовувала/
ся вся дореволюційна судова система [4, 154/155]. Їй на заміну приходив “народ/
ний радянський суд”, який керувався Радами й був, за справедливими оцінками
дослідників, “органом диктатури пролетаріату” [5, 64/65]. Вже з ленінського періо/
ду радянської історії простежується і діяльність сумнозвісних “трійок”, які склада/
лись з керівників радянського, судового і партійного апарату місцевого рівня і
організовували позазаконні розправи над населенням [6, 12]. Незабаром (11 лип/
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ня 1918р.) виникла структура, яка здійснювала власну політику незалежно від волі
місцевих рад — комітети бідноти. Вони були утворені для більш рішучого насад/
ження на місцях більшовицької влади, діяли за безпосередніми розпорядженнями
центру і, як вказується в новітній літературі, “реально стали другою системою
влади” [7, 567].

Уже на початковій стадії існування радянської держави не було сумнівів у
зверхності більшовицької партії над усіма іншими політичними інститутами. Ха/
рактер тодішніх взаємозв’язків та реальної міри компетенції радянських і пар/
тійних органів найбільш влучно й особливо цинічно, на наш погляд, викладений у
таких неопублікованих в офіційних виданнях замітках В. Леніна: “Проголосити
для заспокоєння глухонімих відокремлення (фіктивне!) нашого уряду й урядових
установ (Рада Народних Комісарів та ін.) від Партії й Політбюро і, особливо, від
Комінтерну, назвавши ці останні органи незалежними політичними угрупованнями,
що діють на території Радянських Соціалістичних Республік. Глухонімі по/
вірять...” [8, 255].

Отже, у ході становлення основ радянської держави було відкинуто деякі на
той час вже загальноприйняті у передових країнах компоненти теорії і практики
державного будівництва: поділу влади, прав людини, громадянства і взагалі кон/
цепції правової держави.

За вказаною моделлю формувалася і політична система Радянської України. В
резолюції “Про організацію влади та Україні”, прийнятій Першим Всеукраїнським
з’їздом Рад (11/12 грудня 1917 р.), підкреслювалося, що “Україна проголошується
Республікою Рад робітничих, солдатських та селянських депутатів” [9, 405]. Струк/
туру органів влади було скопійовано з Конституції радянської Росії. Здійснення
центральної влади покладалося на Всеукраїнський з’їзд Рад робітничих, селянсь/
ких та солдатських депутатів, обраний ним ЦВК і ті вищі органи виконавчої влади,
які мав створити ЦВК [10, 15]. Повноваження зазначених органів чітко не визна/
чалися. Окрім того, з’їзд проголосив Українську республіку федеративною части/
ною Російської республіки, нічим не обмежуючи глибину і міцність федеративних
зв’язків [11, 14].

Перша Конституція радянської України (прийнята III з’їздом Рад у березні
1919 р.) закріпила завоювання російського “Жовтня” й українського “Грудня”. В
ній проголошувалося, що УСРР є організацією диктатури пролетаріату й найбідні/
шого селянства. “Вищою владою” з всеосяжними повноваженнями визначався
з’їзд Рад, а в період між з’їздами Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комі/
тет (ВУЦВК) [12]. Вищим виконавчим і розпорядчим органом державної влади
радянської України був уряд. Народний Секретаріат, у січні 1919 р. перейменова/
ний на Раду Народних Комісарів. Формування уряду було компетенцією ЦВК.
Центральними органами управління визначалися спочатку секретарства, а згодом
“народні комісаріати”, які очолювали народні секретарі.

Тоді ж на конституційному рівні були визначені й принципи виборчого права:
так званої “пролетарської” виборчої системи. Позбавлялися виборчого права,
окрім “експлуататорів”, служителі церкви, служителі й агенти колишньої поліції
та деякі інші групи населення [12]. Вибори були багатоступеневими, нерівними
(норми представництва в радах від селянства та робітничого класу були неоднако/
вими, на користь останніх), з відкритим голосуванням. На той час так і не було
прийнято закону про вибори. Такі виборчі принципи залишалися незмінними
впродовж усього періоду “соціалістичного будівництва” [11, 61/62]. Вони надавали
безперешкодну змогу забезпечення партійного нагляду над усіма стадіями вибор/
чою процесу.

Упродовж 20/х років загалом були створені всі умови для відкритого партійно/
го та союзного диктату. Вже на початку 20/х років проявилась монополія на владу
РКП(б) та КП(б)У, що видно із складу Центрального Виконавчого Комітету (ЦВК)
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Радянської України. Так, із 41 члена ЦВК, обраного на І з’їзді Рад, було, окрім 35
більшовиків, всього 4 лівих есери, 1 лівий українській соціал/демократ та 1 меншо/
вик/інтернаціоналіст. У складі ВУЦВК, обраного на III з’їзді Рад, було 89 більшо/
виків та 10 боротьбистів. На IV /VI з’їздах Рад (1920/1921) ще засідали поодинокі
представники інших, окрім більшовицької, партій. До складу ВУЦВК, обраного на
IV з’їзді Рад (травень 1920 р.), увійшли 74 комуністи, 2 укапісти, 3 лівих есери
(боротьбисти), 3 безпартійних [13, 127]. Починаючи з VII з’їзду Рад (1922) у вищо/
му органі влади засідали одні більшовики [10, 101; 154].

У цей час український суверенітет хоча й був задекларованим, але занадто
обмеженим навіть у правовому плані, не говорячи вже про реальну практику. До/
говір про утворення СРСР відкрито встановлював пріоритет союзного законодав/
ства. Владні структури союзних республік могли опротестувати союзні декрети й
постанови, але при цьому не мали права призупиняти їх дію [14, 20/21]. За першою
союзною Конституцією (1924 р.) верховним органом влади став з’їзд Рад СРСР, а
в період між з’їздами — двопалатний Центральний Виконавчий Комітет СРСР
(ЦВК СРСР).

Незабаром IХ Всеукраїнський з’їзд Рад (травень 1925 р.) прийняв постанову
“Про зміну Конституції Української Соціалістичної Радянської Республіки”, за якою
Україна проголошувалася складовою частиною СРСР. Раднарком республіки вик/
лючався з числа вищих органів влади. Він залишався виконавчим органом ВУЦВК
і мав право тільки видавати декрети і постанови, а не закони, як то було до утворен/
ня СРСР [15, 25/30]. Конституція УСРР 1929 р. конкретизувала перелік повноважень
з’їздів Рад і Президії ВУЦВК (остання отримала право законодавчої ініціативи), які
не могли перевищувати межі, дозволеної на загальносоюзному рівні [16].

Досить швидко протікав процес переродження системи Рад, відмови від покладе/
них на неї завдань і принципів. Вже на початку 20/х рр. вони перестали діяти “засо/
бом трудящих” і “для трудящих”. За сучасними оцінками, деформовані ради стали
“однією з найважливіших підпор сталінського режиму” [17, 41]. На той час сформу/
вався й перетворився в грізну соціальну силу повий правлячий прошарок — номен/
клатуру (перелік постів та посад, які запроваджувалися партійними комітетами [18,
14]). Номенклатура стала основою партійно/радянської державності й зумовила пе/
реродження радянської системи в бюрократичну, апаратну структуру. Реальна вла/
да запроваджувалася у виконкомах та їх президіях, де головну роль відігравали
партійні керівники, які ототожнювали собою владу в усіх її проявах.

Одночасно в суспільстві утверджувався правовий нігілізм. Форм його прояву
існувало багато. Від відмови позивного сприйняття самого слова “закон”, що ніби/
то несумісне з революційними змінами в суспільстві, до утвердження право/
мірності “революційної законності” та “революційної правосвідомості”. Є всі
підстави до останніх добавити і гасло “класового підходу”, що зумовлювало безза/
коння щодо так званих “експлуататорських елементів”.

З’їздівська система влади якнайповніше відповідала сутності і тоталітарного
режиму, що зародився і набув розвитку вже в перші десятиріччя радянської вла/
ди. При низькому стані політичної культури населення вона використовувалася як
оптимальне знаряддя в руках компартійної верхівки. Хоча в роботі з’їздів і про/
являлися охлократичні тенденції, але вони спрямовувалися у вигідне для правлячо/
го режиму русло. Масове схвалення учасниками з’їздів партійних резолюцій на/
давало самій владі формальних ознак демократизму.
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“СЪЕЗДОВСКАЯ СИСТЕМА” СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ

РЕЗЮМЕ

В съездовской системе, которая утвердилась в первые десятилетия
советской власти на Украине, подтвердилось теоретическое положе/
ние немецкого социолога М. Вебера, высказанное при анализе концеп/
ции К. Маркса еще в начале ХХ ст.: в условиях так называемой
диктатуры пролетариата наделенный харизматическими качествами
диктатор будет апеллировать непосредственно к массам, а не к парла/
ментским лидерам [19, 161].

Ключевые слова: съездовская система, тоталитарный режим, фор/
мальные признаки демократии.
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О СОУЧАСТИИ В ПРЕСТУПЛЕНИИ
ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ УКРАИНЫ (1917K1922 гг.)

Исследованы вопросы уголовной ответственности за совершение
преступлений в соучастии в первые годы существования Советской
власти в Украине.

Ключевые слова: соучастники, подстрекатели, пособники, укрыва/
тели, этапы становления института соучастия.

Процесс построения демократического правового государства в Украине со/
провождался разнообразными изменениями во всех сферах общественной жизни.
Эти изменения не могли не отразиться и в уголовном законодательстве. Так, с
принятием нового Уголовного кодекса Украины изменились многие приоритеты,
существовавшие продолжительное время как в уголовном законодательстве
УССР, так и в период становления украинской государственности. Эти изменения
не могли не коснуться и института соучастия. Но, анализируя современное уго/
ловное законодательство, нужно детально знать, какой путь прошло это законода/
тельство, как ранее формулировались отдельные законы и т. п.

Уголовное законодательство 1917/1922 гг. уделяло большое внимание борьбе с
преступлениями, совершаемыми в соучастии. В уголовном законодательстве этих
лет, в первую очередь, советской направленности, неоднократно говорилось о раз/
личных формах соучастия и видах соучастников. Так, на необходимость беспо/
щадной борьбы с контрреволюционерами и об ответственности организаторов и
подстрекателей контрреволюционных преступлений, указывалось в инструкции
Наркомата юстиции “О Революционном трибунале, его составе, делах, подлежащих
его ведению, налагаемых им наказаниях и о порядке ведения его заседаний”
(1917 г.). В подпункте “а” пункта 1 инструкции говорилось о том, что революцион/
ному трибуналу подсудны уголовные дела о лицах, “которые организуют восста/
ние против власти Рабоче/Крестьянского Правительства, активно противодейству/
ют последнему или не подчиняются ему, или призывают других лиц к противодей/
ствию или неподчинению ему” [1, 170].

Законодатель рассматриваемого периода, преступление, совершенное в соучас&
тии, признает более общественно опасным, чем преступление, совершенное одним
лицом.

Так, в феврале 1920 г. секретным подотделом Одесской ГубЧК при Первомай/
ском уездном исполкоме арестованы Котляр А. Я., Крыжков Ф. А., Перепели/
ца Г. К., Перепелица С. К., Ткалин И. Г., Фортуна Е. П., Чернявский П. В. Указан/
ные лица обвинялись в участии в антисоветском восстании 1919 года, бандитиз/
ме, убийствах, вымогательстве денег путем насилия. Фортуна Е. П. (имевший
кличку “Батько”) был освобожден под залог в 20 тыс. рублей, но через некоторое
время арестован повторно. По постановлению тройки секретного подотдела Одес/
ской ГубЧК города Первомайска А. Я. Котляр и Е. П. Фортуна подлежали расстре/
лу, остальные — заключению в концлагерь до конца гражданской войны, все — с
конфискацией имущества. Однако постановление было изменено с учетом амнис/

Ç ²ÑÒÎÐ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀ UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

© О. А. Чуваков, 2002



214

тии: всех обвиняемых следовало заключить в концлагерь с применением прину/
дительных работ [5,328].

В постановлении Кассационного отдела ВЦИК “О подсудности революционных
трибуналов” (1918 г.) специально подчеркивалось положение об уголовной ответ/
ственности организаторов и других соучастников контрреволюционных пре/
ступлений. Суду революционного трибунала подлежали те, “кто организует контр/
революционные выступления против Рабоче/Крестьянского Правительства, уча/
ствуя в них непосредственно или в подготовительной к ним стадии; или участву/
ет во всевозможных контрреволюционных заговорах и организациях, ставящих
своей целью свержение Советского правительства, хотя бы в результате его дея/
тельности и не было контрреволюционного выступления” [4, 4].

Декрет Совета Народных Комиссаров “О взяточничестве” (1918 г.) устанавли/
вал уголовную ответственность за получение и дачу взятки не только в отноше/
нии исполнителей, но и в отношении других соучастников — подстрекателей,
пособников и прикосновенных лиц. Этот декрет уже четко формулировал воз&
можные виды соучастников по конкретной категории преступлений.

Этот же декрет устанавливал и другой чрезвычайно важный принцип уголов/
ной ответственности за соучастие. Данный принцип состоял в том, что подстре/
катели, пособники и прикосновенные лица подлежали такому же наказанию, как и
исполнитель. Установление одинаковой ответственности в отношении исполните/
лей, подстрекателей, пособников и прикосновенных лиц имело исключительно
важное значение, так как это давало возможность органам правосудия вести эф/
фективную борьбу с такими общественно опасным преступлением, каким явля/
лось взяточничество, принимая суровые меры репрессии не только к взяткодате/
лям и взяткополучателям, являвшимся исполнителями, но к другим его участни/
кам — подстрекателям, пособникам и прикосновенным лицам.

В Постановлении Совета Народных Комиссаров “О набатном звоне” (1918 г.)
указывалось, что “виновные в созыве населения набатным звоном, тревожными гуд/
ками, рассылкой гонцов и т. п. способами с контрреволюционными целями предают/
ся революционному трибуналу. Соучастники, пособники, подстрекатели (призываю/
щие устно, письменно или печатно к пользованию означенным в пункте 1 спосо/
бом возбуждения тревоги и т. п.) и вообще прикосновенные лица отвечают перед
революционным трибуналом наравне с главными виновниками” [2, 499].

Таким образом, в этом постановлении говорилось не только об ответственности
подстрекателей, пособников и прикосновенных лиц за совершение данного преступ/
ления, но впервые в общей форме указывалось и на признаки подстрекательства.

Указанное постановление, так же, как и декрет о взяточничестве, рассматривало
прикосновенность лишь в общей форме, не выделял ее различные виды.

Об укрывательстве как об одном из видов прикосновенности впервые упоми/
налось в постановлении Наркомфина “О запрещении купли/продажи или переда/
че хлопковых предприятий всех видов и о регистрации акций и паев этих пред/
приятий” (1918 г.) [2, 510]. В нем, в частности, говорилось: “За неисполнение сего
постановления, сообщение ложных сведений, сокрытие сведений, несоблюдение
сроков и за содействие или покрывательство по нарушению сего постановления
виновные предаются Революционному Трибуналу” (1918 г.).

Декрет Совета Народных Комиссаров “О тыловом ополчении” (1918 г.) более
подробно раскрывал понятие соучастия и прикосновенности. Декрет указывал
на признаки подстрекательства, пособничества, укрывательства и недоноситель/
ства. Подстрекатели, пособники, укрыватели и недоносители согласно этому декре/
ту подлежали такому же наказанию, как и исполнители.

В нем указывалось:
“7. К лицам, уклоняющимся от призыва, и к лицам, способствующим таковому

уклонению, применяются наказания, изложенные в нижеследующих статьях.
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8. Виновные в неявке по призыву в тыловое ополчение, в явном сопротивле/
нии этому призыву или уклонении от исполнения такового под ложными предло/
гами подлежит наказанию, налагаемому местным судом, а где его нет, — судом
революционного трибунала, лишением свободы на срок не ниже двух лет, соеди/
ненным с принудительными работами и конфискацией всего имущества.

9. Таковому же наказанию подлежит виновный в содействии и склонении к
невыполнению ополченских обязанностей, в содействии к побегу, к укрыватель/
ству уклоняющегося, а равно в несообщении властям об уклонении виновного” [3,
1015].

Инструкция Народного комиссариата юстиции “О порядке введения в действие
декрета об отмене наследования” (1918 г.) указывала на два вида прикосновеннос/
ти — укрывательство и недоносительство.

Статья 11 инструкции гласила:
“Лица, виновные в умышленном непредставлении сведений, упомянутых в ста/

тье 8 настоящей инструкции, или в утайке и укрывательстве наследственного
имущества, несообщении о находящимся у них наследственном имуществе или
вообще умышленно или по грубой небрежности препятствующие поступлению
наследственного имущества в ведение Советов депутатов, подвергаются уголов/
ному наказанию, установленному за присвоение государственного достояния, а рав/
но денежному взысканию стоимости указанного (сокрытого, утаенного и т. п.)
имущества” [3, 817].

Немного позднее уголовное законодательство делает отдельные исключения из
сформулированного в первых декретах принципа уголовной ответственности под/
стрекателей, пособников и прикосновенных лиц наравне с исполнителем. В неко/
торых декретах о борьбе с дезертирством устанавливалось одно наказание в от/
ношении самих дезертиров — исполнителей преступления, и другое — в отноше/
нии укрывателей. Например, по постановлению Совета Рабоче/Крестьянской Обо/
роны “О дезертирстве” (1918 г.) пойманные дезертиры подлежали уголовному
наказанию “в пределах от денежных вычетов (в утроенном размере причитав/
шегося им за время отсутствия из части содержания) — до расстрела включитель/
но” [3,1015], а все укрыватели дезертиров (председатели домовых комитетов и
хозяева квартир, в которых обнаруживались дезертиры) подлежали уголовному
наказанию в виде общественных принудительных работ на срок до пяти лет.

В уголовном законодательстве данного периода соучастие не создавало каких/
либо новых оснований уголовной ответственности за совершенное преступление, а
ответственность наступала на общих основаниях. Но поскольку соучастие явля/
ется особой, специфической формой совершения преступления, т. е одновременно
несколько лиц участвуют в совершении одного и того же умышленного преступ/
ления, то все эти лица несут ответственность за одно и то же умышленное пре/
ступление. Конкретная мера уголовного наказания в отношении каждого из со/
участников определялась судом в зависимости от степени виновности каждого
из соучастников в совершенном преступлении и общественной опасности самого
преступления.

Суд также учитывал и личные качества каждого из соучастников, хотя об этом
в законодательстве исследуемого периода каких/либо указаний не содержалось.
Роль организатора преступления, как наиболее опасной фигуры среди соучастни/
ков, особо выделялась уже в те годы.

Местные народные суды, окружные народные суды и революционные трибуна/
лы назначали, как правило, виновным в этого рода преступлениях более тяжкое
наказание, чем за такое же преступление, совершенное одним лицом.

Итак, из рассмотренных выше положений, можно прийти к выводу о том, что
законодатель данного периода достаточно четко и подробно характеризует каждо/
го из соучастников преступления. Впервые представлены отдельные, специаль/
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ные признаки подстрекательства и пособничества в форме укрывательства
преступлений.

Можно попытаться объяснить, почему довольно много внимания уделено в бур/
ный, сложный период, сразу же после революции, практическому и теоретическому
изучению преступлений в соучастии.

1) Эти преступления признаются, во/первых более общественно опасными, чем
совершаемые в одиночку (массовость преступлений, рост бандитизма и т. п.)

2) Делается попытка квалифицировать роль каждого соучастника в преступле/
нии.

Положение, согласно которому за одно и то же преступление все соучастники
несли одинаковую ответственность, представляется спорным. Однако сложная об/
становка на фронтах гражданской войны, бедственное положение в экономике
государства вполне могли бы стать оправданием этого принципа.

В целом, все эти процессы создали необходимую базу для дальнейшего глубо/
кого изучения и поступательного развития института соучастия и формирования
отечественного уголовного законодательства.
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МЕНТАЛИТЕТ ТЕРРОРИСТА

Анализируются проблемы формирования личностных характерис/
тик лиц, совершающих террористические акты.

Ключевые слова: терроризм, террористический акт, менталитет.

В статье я не стремился точно определить понятие “менталитет террориста”.
Это, скорее, рассуждения о разнообразных и многочисленных психо/социальных
факторах, воздействующих на менталитет террориста1.

Известно, что в целом террористы олицетворяют собой различные типы ха/
рактеров, начиная от слабых и жалких до коварных и хитрых, самоубийц, полити/
ческих и религиозных фанатиков. Эти лица, одержимы ли они своим предназначе/
нием, начертанным им судьбой, либо идеей истины в последней инстанции, либо
фатальным нигилистическим экстазом, внезапно обрушивают на нас всех терро/
ризм. Все многообразие этих лиц и их характеров уже начинают называть новой
этнической средой общества ( антрополог Арджуан Аппадураи).

Современные террористы, снаряженные, как никогда ранее, разнообразными со/
временными технологиями для уничтожения масс, придают терроризму все более
высокий уровень и мощь. Терроризм, по моему мнению, будет преступлением тре/
тьего тысячелетия. Причем уже начинают сбываться предсказания о средствах и
масштабах террористических актов.

Но на сегодняшний день, насколько мне известно, отсутствует реальная доктри/
на о том, что является терроризмом, в том числе и международным. Множество
разнообразных определений дают этим событиям политические аналитики и ком/
ментаторы, юристы, журналисты, другие специалисты. При этом очень часто даже
не рассматривается глубокое значение понятия “терроризм”. Наоборот, это поня/
тие так часто смешивают с таким большим количеством различных определений,
вопросов, условий и причин, что эта “смесь” сама по себе, условно говоря, стано/
виться взрывоопасной. Но как персональные или психологические проблемы ин/
дивидума или определенных групп связаны с политическим, социальным и другим
проблемами внутри общества или внутри определенной социальной группы? Вот
что интересно проанализировать, хотя бы только в рамках некоторых аспектов
этой проблемы.

Начать следует с того, чтобы определить нашу позицию, согласно которой, тер/
роризм следует рассматривать как социальный продукт. Этот подход базируется
на исследовании социальных, экономических, религиозных, культурных и других
факторов насилия. Поэтому анализ всего многообразия обстоятельств, приводя/
щих к поступкам террористов, необходимо проводить, начиная, в первую очередь, с
социальных причин, а не с этнографических или идеологических установок, кото/
рые, к сожалению, существуют в достаточном количестве. Террористические “по/
встанцы” редко являются изолированными явлениями. Они, как правило, отражают

1 Обратиться к проблеме терроризма заставила меня серия террористических актов (1993–
95 гг.) в США и мире. В 1995 г. мой доклад об этом был представлен на V международной
конференции Ассоциации права и психологии в Будапеште. Ряд положений доклада, изло/
женных в статье, могут, по моему мнению, объяснить и события, произошедшие в Нью/Йорке
11 сентября 2001 г.
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те чувства, которые на осознанном или неосознанном уровне существуют в дан/
ном обществе.

Поэтому, если говорить о психических и мотивационных факторах, то воз/
можно выделить следующее. Еще в 1975 году проф. Бассиони разработал норма/
тивное понятие терроризма, выделив из этого политического преступления специ/
фическое поведение, которое, по его мнению, следовало бы назвать террористичес/
ким. [1, 28]. Такой нормативный подход предполагает рассматривать терроризм в
качестве средства коммуникации. Сущность этого средства заключается в “зре/
лищности” (“эффективности”) подобного поведения. В таком контексте синдром
подражания террористической патологии находит благодатную почву для подра/
жания у многих лиц, страдающих от “незаметности” в жизни общества. Домини/
рующим в этом является психическое состояние тех, кого привлекает антисо&
циальное движение, и кто в нем участвует.

Следует учитывать, что в целом, прикрепление к отдельным личностям или
группам наименования “недовольных” или, скорее, “антисоциальных” лиц или
групп, как делается это во многих государствах, должна рассматриваться не только
как антидемократическая, но и как косвенно способствующая террористической
деятельности. Могут этому способствовать и известные макросоциальные фак&
торы, такие, например, как стремительные социальные изменения, культурные кон/
фликты и др.

Исследуя все эти причины, отдельные ученые полагают, что именно социальное
недовольство и отчуждение оказывают значительное влияние на то, почему люди
становятся членами террористических групп. Они считают, что превращение соци/
ально адаптированных людей в одержимых “борцов” достигается не столько пу/
тем их личностной структуры, наличием агрессивной энергии и др., сколько путем
осознанной реструктуризации и принятия моральных ценностей убийства, что
лишает террористический акт собственной вины и порицания [2, 43/47]. Таким
образом, как представляется, мотивационный подход формулируется не только чер/
тами личного характера, но во многом и теми социально/ негативными мероприя/
тиями, которые окружают его.

С социальными и психофизическими факторами тесно связаны идеологичес&
кие факторы. Очень часто различные более или менее близкие исторические
события могут стать “педагогическим” орудием для вербовки террористов или
аргументации необходимости их деяний. Например, сербы хотят исправить то, что
было потеряно в битве на поле Косово в 1939 г., а ирландцы хотят приобрести то,
что потеряли после вторжения Кромвеля в 1650 г., и это может стать необходимой
аргументацией для терроризма. Такие примеры можно продолжить, но, условно
говоря, такой способ исправления этих событий, хорошо известен. Именно такие,
или примерно аналогичные, жизненные истории играют свою роль в формирова/
нии политически мотивированного насилия.

Говоря о ситуации в США, следует отметить, что терроризм стал устойчивым
фактором нашей жизни. Например, достаточно вспомнить, что, с начала 1900 г.
два американских президента и два кандидата в президенты были убиты, а один
президент и два кандидата в президенты были ранены. А сколько лидеров за
социальные и гражданские права были убиты или ранены! Но это только отдель/
ные факты из огромного перечня террористических актов, совершенных в Аме/
рике.

Вместе с тем, американская пресса выглядит наивной в своем шоке от взры/
вов здания федерального офиса в Оклахоме (1994 г.) и изумлении, что “это могло
случиться в самом сердце Америки”. Душевными поисками и обвинениями по
этому поводу изобилуют СМИ. В комментариях средств массовой информации
подчеркивается слабость законов, регулирующих порядок обращения с взрывоо/
пасными веществами и оружием, недостаточными мерами по общественной безо/
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пасности, и, что наиболее важно, возрастающим разочарованием в федеральном
правительстве.

Американцы сейчас стоят перед ужасающим фактом, который заключается в
том, что именно американец мог совершить акт такой разрушительной силы. Два
социопата совершили внутренний террористический акт, который бросил вызов
американскому общественному взгляду на природу терроризма и террориста.
Граждане США Тимоти МакВей и Терри Николс и растущее “братство” местных
террористов являются продуктом “домашнего изготовления”, и их участие в тер/
рористических актах поставило многие волнующие вопросы, например, об измене/
нии традиционных ценностей, об изменении структуры семьи и семейных ценнос/
тей и др. Поверхностное понимание проблем терроризма во многом, как представ/
ляется, связано с тем, что американцы до сих пор не понимают всей серьезности
таких событий.

Во всяком случае, подводя итог сказанному, можно отметить, что религиозный
фундаментализм, национализм, расизм и др. остаются необходимыми ингре&
диентами терроризма. В сочетании с миграцией и демографическим давлени&
ем, а также социально&экономическим разделением людей, эти явления могут
продуцировать крайне тяжкие террористические акты.

Л и т е р а т у р а
1. Bassiouni,S. M. International Terrorism and Political Crimes. New York, NY: Charles

Thomas Publisher, 1975. — 567 p.
2. Bandura, Albert. Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive

Theory, New York, NY: Prentice Hall Publishers, 1985. — 379 p.

Джесс Мегхен, доктор права

Îëäâåéñòðèò, 23, ã. ×åñòåð, 06412–1215, øòàò Êîííåêòèêóò, ÑØÀ

МЕНТАЛІТЕТ ТЕРОРИСТА

РЕЗЮМЕ

Розглядаються питання формування психо/физіологічного складу
терориста. Звернено увагу на необхідність обов’язкового враховуван/
ня соціальних факторів при аналізі проблеми тероризму в США.

Ключові слова: тероризм, терористичний акт, менталітет.
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НАУКОВЕ СТАЖУВАННЯ

Викладачі економіко/правового факультета Одеського національно/
го університету ім. І. І. Мечникова постійно беруть участь у різних
конкурсах для учбово/наукового стажування, в тому числі в ВУЗах та
наукових установах за кордоном.

Черговим учасником такого стажування став завідуючий кафед/
рою кримінального права, кримінального процесу та криміналістики
доктор юридичних наук, професор Є. Л. Стрельцов. У 2001 році він
став переможцем складного конкурсу, який проводила Німецька
служба академічних обмінів (DAAD). Офіс цієї служби розташований
в м. Бонні (Федеративна Республіка Німеччина). Перемога в кон/
курсі надала йому право на 3/місячне стажування в Німеччині, яке
відбулося у серпні — жовтні минулого року у Макс/Планк/Інституті
міжнародного та зарубіжного кримінального права у місті Фрайбурзі.
Під час роботи в Німеччині проф. Стрельцов проводив плідні нау/
кові дослідження, мав цікаві наукові зустрічі з німецькими професо/
рами. Результати стажування та плани організаційного та навчально/
наукового втілення отриманих результатів, про які доповів проф.
Е. Л. Стрельцов, були заслухані та обговорені на засіданні кафедри
кримінального права, кримінального процесу та криміналістики і отри/
мали позитивну оцінку.

Äåêàí åêîíîì³êî-ïðàâîâîãî ôàêóëüòåòó ÎÍÓ,
äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê,
 ïðîôåñîð À. Ñ. Âàñèëüºâ
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МОНОГРАФІЯ НА АКТУАЛЬНУ ТЕМУ

“Организованные преступные группы в Украине: традиционное и ти�
пичное (социологический очерк). Монография / Под общ. ред. д�ра
юрид. наук, проф. Ярмыша А. Н. — Харьков: Нац. ун�т внутр. дел.,

2002. — 336 с.

Організована злочинність дедалі частіше стає об‘єктом наукових досліджень.
Значним поштовхом до цього була спільна українсько/американська науково/
дослідна програма під егідою Академії правових наук України та Національного
інституту юстиції при Департаменті юстиції США, що здійснювалася протягом
2000–2001 рр. Вона згуртувала значну кількість науковців та дослідницьких груп
з різних регіонів України довкола вирішення нагальних проблем, пов’язаних з фе/
номеном організованої злочинності. Інтерес американської сторони до нашої
організованої злочинності не є випадковим, він умотивований появою за океаном
так званої “російської мафії”, до якої американці зараховують усіх вихідців з ко/
лишнього СРСР, що належать кримінальним групам. Національному університету
внутрішніх справ, групі дослідників, яку очолив професор О. Н. Ярмиш, випало
досліджувати соціокультурні аспекти організованої злочинності. Предметом
дослідження були норми і стандарти поведінки членів ОЗУ. Власне підсумком
майже дворічної праці харків’ян і стала монографія, яка рецензується. Ми не ви/
падково торкнулися історії виходу у світ книги, бо вона пояснює вибір теми та
деякі особливості її змісту і структури.

Треба відразу зазначити, що обраний авторами аспект не є традиційним для
юристів. Дослідження за методами, змістом, висновками точніше можна визначити
як соціологічний нарис. Отже, не випадковим є те, що дослідницьку групу склали
як юристи, так і соціологи. Творча співдружність у підсумку виявилася плідною,
про що свідчить науковий рівень монографії. Методологічною основою роботи
було обрано багатоступеневу модель злочинної поведінки у руслі теорії соціальної
дії відомого американського соціолога/теоретика Т. Парсонса. В межах цього
підходу автори обрали для себе чотири об‘єкти: (1) ідеологію злочинного світу, (2)
злочинні інститути, (3) внутрішньогрупові регулятори поведінки, (4) “технології”
злочинної діяльності.

Ці об”єкти були детально проаналізовані у трьох розділах монографії. Перший
розділ підготував доцент І. П. Рущенко; другий — професори О. Н. Ярмиш і
В. О. Соболєв; третій — доценти А. В. Волобуєв, А. Є. Сліченко, І. П. Рущенко.

Монографія має одну вельми важливу рису: вона закінчується детальним опи/
сом методів, які використовували автори для збирання первинних соціологічних
даних. У додатках міститься не тільки опис методів, але й подано увесь інструмен/
тарій, який використовувався під час польових досліджень. Дослідники опанували
і вдало застосували так званий монографічний метод, який, якщо казати стисло,
зводиться до “тотального” вивчення конкретної ОЗУ усіма можливими конкретно/
соціологічними методами. Книга насичена фрагментами інтерв‘ю з учасниками
ОЗУ, що відбували покарання у місцях позбавлення волі. Це “виводить” книгу на
злам наукового видання і популярної літератури за темою злочинності. Книга чи/
тається доволі легко, місцями вона має свою драматургію, гострі колізії, бо висвіт/
лює і зламані долі, і непрості стосунки криміналітету з соціальним оточенням,
правоохоронними органами.

Підсумовуючи проф. О. Н. Ярмиш робить змістовні висновки за всіма розділа/
ми, що надає книзі вигляду завершеної наукової роботи, звіту або дисертації. Це не
можна, звичайно, зарахувати до “мінусів”, бо є правом авторів оприлюднити ре/
зультати за проектом. Цікавим є й те, що монографія складається з двох майже
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тотожних частин, за винятком того, що друга половина є перекладом першої
англійською мовою. Це дає реальний шанс ознайомити колег/кримінологів різних
країн світу (і не тільки США) із здобутками українських вчених.

Монографія не позбавлена певних недоліків, зокрема, міг би бути кращим
технічний рівень видання, поліграфія, які ще не відповідають світовим стандартам.
Але це не буде, напевне, стримуючим фактором для тих, кому цікаві проблеми,
висвітлені у книзі. Вона знайде своїх читачів у колі науковців, студентів, практич/
них працівників системи ОВС.

Äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê,
ïðîôåñîð Â. Ì. Òðóáí³êîâ
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

1. Ïðîô³ëü æóðíàëó

1.1. Журнал Правова держава здійснює такі типи публікацій:
1. Наукові статті.
2. Короткі повідомлення.
3. Матеріали конференцій.
4. Бібліографію.
5. Рецензії.
6. Матеріали з історії науки.
1.2. У певному конкретному випуску один автор має право надрукувати тільки

одну самостійну статтю.
1.3. Мова видання — українська, російська.
1.4. До редакції подається:
1. Текст статті з анотацією — 1 примірник "роздруківки" з дискети; дискета.
2. Резюме українською/російською мовами — 1 примірник (див. далі).
3. Колонтитул.
4. Рекомендація кафедри або наукової установи до друку.
5. Відредагований і погоджений з редколегією текст статті, записаної на дис/

кеті у редакторі Word 6.0 або Word 7.0 (кегль 14, відстань між рядками 1,5 інтер/
вали), та один екземпляр "роздруківки" з неї.

2. Ï³äãîòîâêà ñòàòò³ — îáîâ’ÿçêîâ³ ñêëàäîâ³

Оригінальна стаття має включати:
1. Анотацію — мовою оригіналу статті.
2. Вступ.
3. Матеріали, методи і результати дослідження.
4. Висновки.
5. Список літератури (Література).
6. Резюме російською мовою (для українських текстів) або українською мовою

(для російських текстів).
7. Ключові слова (до п’яти) мовою оригіналу статті після анотації та мовою

резюме після резюме.
8. Колонтитул мовою оригіналу статті (на окремому аркуші, з прізвищем та

ініціалами автора).

3. Îôîðìëåííÿ ðóêîïèñó.
Îáñÿã. Ïîñë³äîâí³ñòü ðîçòàøóâàííÿ îáîâ’ÿçêîâèõ ñêëàäîâèõ ñòàòò³.

3.1. Обсяг рукопису наукової статті (з урахуванням таблиць і підписів до них,
анотації, резюме, ключових слів, списку літератури) — не більше 10 сторінок ма/
шинопису, на сторінці до 30 рядків, 60 знаків у рядку ("роздруківка" з дискети
через 1,5 інтервали), оглядів — до 12 сторінок, рецензій — до 3 сторінок, коротких
повідомлень — до 2 сторінок.

Рукописи більшого обсягу приймаються до журналу тільки після попереднього
узгодження з редколегією.

3.2. Послідовність друкування і розташування окремих складових наукової
статті має бути такою:

1. УДК — зліва над назвою статті.
2. Ініціали та прізвище автора (згідно з паспортом, український варіант) науко/

вий ступінь, вчене звання, посада.
3. Назва наукової установи (в тому числі відділу, кафедри, де виконано працю);
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повна поштова адреса установи (за міжнародним стандартом, з поштовим індек/
сом); телефон для співпраці з авторами (бажано домашній).

4. Назва статті. Вона повинна точно відбивати зміст праці, бути короткою (в
межах 9 повнозначних слів), містити ключові слова.

5. Анотація мовою оригіналу праці друкується перед початком основного тек/
сту після інтервалу 20 мм від лівого поля.

6. Під анотацією друкуються ключові (основні) слова (не більше п’яти) мовою
оригіналу статті.

7. Далі йде текст статті і список літератури (Література).
8. Резюме російською/українською мовою друкується на окремому аркуші

паперу. Під текстом резюме тією ж мовою друкуються ключові слова; якщо
текст статті російською мовою — резюме подається (як і ключові слова) мовою
українською; прізвище автора та ініціали — відповідно до мови резюме.

9. Рисунки, діаграми, таблиці разом з підписами та поясненнями до них розмі/
щуються у тексті статті.

10. Стаття повинна бути підписана автором (або авторами).

4. Ìîâíå îôîðìëåííÿ òåêñòó: òåðì³íîëîã³ÿ, óìîâí³ ñêîðî÷åííÿ, ïîñèëàííÿ.

4.1. Автори несуть повну відповідальність за бездоганне мовне оформлення
тексту, особливо за правильну українську наукову термінологію (її слід звіряти
за фаховими термінологічними словниками).

4.2. Якщо часто повторювані у тексті словосполучення автор вважає за по/
трібне скоротити, — такі абревіатури при першому вживанні обумовлюють у дуж/
ках. Наприклад: селекційно/генетичний інститут (далі СГІ); локальні правові
акти (далі ЛПА).

4.3. Посилання на літературу подаються у тексті статті, обов’язково у квад&
ратних дужках, двома цифрами: перша цифра позначає номер праці у Літера&
турі, друга — сторінку цитованої праці, між цифрами кома. Наприклад: [2, 434].

5. Ë³òåðàòóðà

5.1. Список літератури (Література) друкується мовою оригіналу відпо&
відної праці. Він оформлюється згідно з ДОСТом і повинен містити назви праць,
на які посилається автор. Назви праць у списку літератури розташовуються за
порядком посилань у статті.

5.2. Назви праць у списку літератури оформлюються за правилами ВАКу (див.
"Бюлетень ВАК України", 1997, № 2, с. 29/31; "Бюлетень ВАК України", 2000, № 2, с.
36/37; див. також оформлення посилань у цьому номері журналу).

Ось приклади кількох з цих обов’язкових правил.
Для монографій слід вказати: прізвище, ініціали автора (чи авторів), повну (без

будь&яких скорочень) назву праці, місце видання, видавництво, рік видання, загаль&
ну кількість сторінок праці.

Для періодичних видань: прізвище та ініціали автора, назву журналу (чи збірки)
без будь/яких скорочень, рік видання, том (випуск) і номер (або тільки номер),
першу і останню сторінку статті.

Наприклад: Новицкий И. Б. Основы Римского гражданского права. — М.,
1972. — 288 с.

Коломієць Л. І. Український ренесанс. У пошуках індивідуальності // Слово і
час. — 1992. — № 10. — С. 64/66.

(Особливу увагу звернути на розділові знаки).
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6. Àíîòàö³ÿ. Ðåçþìå. Êîëîíòèòóë.

6.1. Анотація (коротка стисла характеристика змісту праці) подається мовою
оригіналу статті, містить не більше 50 повнозначних слів і передує (окремим
абзацом) основному тексту статті.

6.2. Резюме (короткий висновок з основними висновковими положеннями
праці) подається російською/українською мовами, містить не більше 50 повноз&
начних слів і друкується на окремому аркуші (див. вище п. 3.2.6).

6.3. Колонтитул (короткий, не більше 50 знаків, або скорочений чи видозміне/
ний заголовок статті для друкування зверху на кожній сторінці тексту праці) по/
дається українською мовою разом з прізвищем та ініціалами автора на окремому
аркуші.

* * *
Редколегія має право редагувати текст статей, погоджуючи відредагований

варіант з автором, а також відхиляти рукописи, якщо вони не відповідають вимо/
гам. Рукописи статей, що прийняті до публікування, авторам не повертаються.
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EDITORIAL

Dear Readers,
You are holding in your hands the periodic issue of the Constitutional Law

journal.
Significant events have occurred in our life since the previous issue of the journal.

First of all, it is worth informing that our journal has become a prizewinner at the
Ukrainian contest for the best legal publication. In this regard I extend my
congratulations to all our past, today’s and future authors; to the Editorial Council
and the Board of Editors; and also to the employees of the Publishing House
ASTROPRINT.

It is also worth to note that a new member has qualitatively replenished the
Editorial Board. That is Doctor of Law, Prof. Hans/Heinrich Jescheck. We hope that
his advice and recommendations will be valuable for our journal.

I would like to introduce to you some of the foreign authors who have kindly
contributed to the journal. I shall start with my American colleague Dr. Jess Maghan.
In 1998/1999, when I visited the Office of International Criminal Justice of the
University of Illinois at Chicago (UIC) as a Fullbright Scholar, Dr. Maghan was a co/
director of the Office. We had fruitfully cooperated: our long talks and discussions
resulted in writing a foreword prepared by Dr. Maghan for my book about domestic
and international economic crime. This book, in many respects, became possible
thanks to my research conducted in the USA.

Our German colleagues have constantly been contributing to the journal. The
current issue, for instance, includes the article prepared by Doctor of Law Eliko
Tsziklauri/Lammich.

I am also glad to point out that representatives of Russia and Italy have for the
first time written for the journal.

As to our domestic authors, Doctors of Law, professors, law lecturers and senior
law students of different regions of Ukraine represent them.

Traditional rubrics of the journal have been added by a new one — Scientific Life.
This part includes a new book review and a scholarly training report.

The Editorial Council and the Board of Editors are looking forward to seeing soon
articles concerning the coming election campaign in Ukraine, and also comments to a
new Ukrainian legislation on different law areas

I would like to specifically draw our future authors’ attention to the journal’s
requirements that are placed under the heading Information for Authors. Articles
that do not meet the requirements will not be admitted.

Again, my congratulations to all involved in the journal, with a prize earned by the
Constitutional State at the Ukrainian contest.

Editor&in&Chief,
Honored Science Worker of Ukraine,
Doctor of Law,
Professor E. L. Streltsov

Greet ing
We are pleased to inform that the Editor�in�Chief of our journal

Doctor of Law, Professor E. L. Streltsov has been awarded a title of
Honored Science Worker of Ukraine by the Presidential Decree of 21
February 2002. Our congratulations!

Editorial Council and Board of Editors

a

ÏÐÀÂÎÂÀ ÄÅÐÆÀÂÀ 4’2002UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU



227

CONTENTS
Editorial in Ukrainian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

MANAGEMENT, ECONOMIC ACTIVITY, LAW

Komarenko A. M.
Increasing Legal Guarantees For Labor Rights Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Potopakhina O. M.
Economic Responsibility in the Science and Practice of Labor Law . . . . . . . . . . . . 15

Streltsova E. J.
Parties to the Contract of Carriage of Goods by Sea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Shishka R. B.
Copyright Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Kharchenko V. G.
Risk Calculation in Making Managerial Decision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Kharchenko G. G.
A Trust Company and a Client Relationship in Making Trust Contract . . . . . . . . . 34

Kharchenko P. G.
Unfair Competition Involving Commercial Secret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

LEGAL ORDER REINFORCEMENT AND FIGHTING CRIMES

Baranenko D. V.
Legal Personalities as Subjects of a Crime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Gonchar T. O.
Legal Nature of Diminished Sanity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Gura R. B.
Control Over Enforcement of a Sentence Concerning Disqualification From
Occupation of Certain Positions or Being Engaged in Certain Activity . . . . . . . . . 52

Zagika A. V.
Criminological Characteristics of Computer Related Crimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Korolenko M. P.
Criminalization and Decriminalization of Acts against Human Life . . . . . . . . . . . 62

Loginov O. V.
Criminal Punishment for Bribery under the New Criminal Code of Ukraine and
Foreign Criminal Legislation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Magarin N. S.
Juvenile Criminal Responsibility under the New Criminal Legislation of Ukraine . 70

Mikolenko A. N.
Criminal Law Characteristic of Social Danger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Naden O. V.
Special Kinds of Relief from Criminal Responsibility for Drugs: Issues of Legal
Relatioships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

CONTENS UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU



228

Poplavskiy I. G.
Abduction with a View to Getting Ransom as One of the Directions
of Organized Criminal Groups Activity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Selyutin A. V.
Problems of Legal Evaluation of Money Laundering Crime . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Sotula O. S.
Criminal Law Definition of a Statesman and a Public Figure under Ukrainian
Legislation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Talpa P. V.
Financial Fraud in Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Yasir Musbach Saadi.
Definition and Signs of Terrorism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

INTERNATIONAL AND FOREIGN LAW

Arkhipov O. M.
Definitive Correlation of International Crimes and Cross Border Crimes . . . . . . . 110

Valakh V. V.
Foreign Inheritance Law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Krupko D. I.
Main Signs of Official Crimes in Criminal Law of Switzerland . . . . . . . . . . . . . 123

Paoli Leticia, Tziklauri-Lammich Eliko.
Main Political Aspects of Russia in Counteracting Illegal Drug Circulation . . . . . 131

Matyukhina N. P.
Towards the Bullying and Violence at the Police Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Osadchiy D. O.
Emergence of a Threat to International Image of Ukraine Under Influence
of Foreign Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Sibiryakov S. L.
A Place and a Role of Corruption in the System of the Most Dangerous Crimes . 150

Khvorostyaniy M. V.
General Characteristics of Property Crimes under Criminal Law of Poland . . . . . 154

Yarmaki V. H.
International Humanitarian Law and Criminal Legislation of Ukraine:
Problems of Implementation of the Main Institutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

DISCUSSIONS

Babiy A. P.
Urgency of Risk Problem in Protection of Ukrainian Economy by Criminal Law . 166

Mikolenko A. I.
A Place of Administrative and Procedural Law Within the Legal System
of Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Plavich V. P.
Legal Regulation of Market Economic Relations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

ÏÐÀÂÎÂÀ ÄÅÐÆÀÂÀ 4’2002UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU



229

Podtserkovniy O. P.
Scientific and Legal Analysis of Preconditions, Derivative and Accompanying
Relations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Khomenets R. B.
Peculiarities of Theoretical and Legal Definition of the Term “Region” . . . . . . . . 190

HISTORY OF UKRAINIAN LAW

Bachur B. S.
Legal Regulations of Land Relations in Ukraine in the 14-16 Centuries . . . . . . . . 194

Dombrovskiy O. I.
S. P. Shelukhin — a Jurist, a Fighter for Ukrainian Statehood . . . . . . . . . . . . . . 201

Dreval Y. D.
“The System of Conventions” of the Soviet State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Chuvakov O. A.
Criminal Complicity under Criminal Law of Ukraine (1917-922) . . . . . . . . . . . . . 213

VOCABULARY OF LEGAL TERMS

J. Maghan.
Terrorist Mentality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

SCIENTIFIC LIFE

Vasilyev A. S.
Scholarly Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

CRITIQUE AND BIBLIOGRAPHY

Trubnikov V. M.
A Topic of the Day Monograph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

INFORMATION FOR AUTHORS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

CONTENS UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU



А д р е с а  р е д а к ц і ї :
Україна, 65026, м. Одеса, вул. Дворянська, 2, к. 60.

Тел./факс: (8/0482) 23/03/23

Друковано у друкарні видавництва «Астропринт»
Тел.: (0482) 26/98/82, 26/96/82, 37/14/25

Наукове видання

ÏÐÀÂÎÂÀ ÄÅÐÆÀÂÀ

4’2002

Українською і російською мовами

Головний редактор Є. Л. Стрельцов
Відповідальний секретар Н. А. Москаленко

Здано до набору ______.2002. Підписано до друку _____.2002. Формат 70х108 1/16. Папір офсетний.
Друк офсетний. Ум. друк. арк. 20,30. Обл./вид. арк. _____. Тираж 300 прим. Зам № 301.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


