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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сучасна ринкова економіка ґрунтується на автономності її 

учасників, які на власний розсуд приймають рішення про вчинення тих чи інших 

юридично значущих дій самостійно або спільно з іншими рівноправними 

суб’єктами. Конституція України закріплює принципи економічної багатоманітності 

суспільного життя (ст. 15), непорушності права приватної власності (ст. 41), свободи 

підприємницької діяльності (ст. 42).  

За таких умов основною формою взаємовідносин між приватними особами 

постає договір як спільна згода двох або більше осіб щодо досягнення визначених 

правових наслідків на взаємно узгоджених умовах. Саме договір є найпоширенішою 

універсальною юридичною конструкцією, яка знаходить застосування у всіх сферах 

суспільного життя. 

У ст.ст. 3, 627 Цивільного кодексу України (надалі – ЦК України) закріплено 

принцип свободи договору, що наділяє учасників договірних відносин рівними 

правами у процесі укладення та виконання договору, а також забороняє 

односторонні дії за відсутності спільної згоди сторін чи будь-який примус щодо 

контрагента. За посягання на свободу договору настає, здебільшого, цивільна 

відповідальність. Однак інколи посягання на свободу договору за своєю суспільною 

небезпекою може досягати такого рівня, за якого держава реагує на вчинене у формі 

кримінальної відповідальності. Це, наприклад, випадки, коли укладення чи 

виконання договору супроводжується насильством щодо потерпілого або 

заподіянням йому значної шкоди, як і поширене на практиці «вибивання» боргів 

колекторськими службами та рейдерство (захоплення юридичних осіб шляхом 

незаконних угод). 

Термін «свобода договору» у Кримінальному кодексі України (надалі – 

КК України) не вжито, хоча окремо поняття договору і суміжних йому понять 

(правочину та угоди) законодавець використовує при конструюванні ознак 

15 складів злочинів. Кримінальний закон охороняє свободу договору 

опосередковано, «принагідно», на рівні безпосереднього додаткового об’єкта 

певних складів злочинів. Такі склади злочинів не становлять єдиної системи, а 

«розкидані» по різних розділах Особливої частини КК України та мають свою 

специфіку. У зв’язку з наведеним кримінально-правова охорона свободи договору є 

несистемною, фрагментарною і навіть неочевидною, що підсилює науковий інтерес 

до дослідження вказаної проблематики. 

Актуальність теми дисертації полягає у тому, що така робота є першим у 

вітчизняній науці кримінального права комплексним дослідженням проблеми 

кримінально-правової охорони свободи договору. У сучасній кримінально-правовій 

літературі відсутні дисертаційні, монографічні праці, присвячені означеному 

питанню. Українські науковці деякі аспекти кримінально-правової охорони свободи 

договору висвітлювали побіжно, характеризуючи окремі склади злочинів за 

відсутності цілісного погляду на проблему. У цьому контексті варто згадати праці 

П. П. Андрушка, Н. О. Антонюк, М. Г. Арманова, П. С. Берзіна, Р. А. Волинця, 

О. О. Дудорова, М. В. Ємельянова, М. В. Зенової, О. М. Костенка, В. В. Кузнецова, 
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М. П. Куцевича, В. О. Навроцького, А. М. Орлеана, Л. М. Скорої, А. М. Соловйової, 

Є. Л. Стрельцова, Є. В. Фесенка, М. І. Хавронюка, А. О. Чернова, Ю. Л. Шуляк. 

Іноземними вченими, які торкалися вказаної тематики, є С. У. Ванєєв, 

Є. В. Вітман, В. І. Капканов, А. В. Кошкін, Н. І. Пікуров, А. І. Розет, Р. С. Самерс, 

І. В. Суботіна, Т. Р. Тагієв, Р. А. Хілман. Однак, знову ж таки, їхні дослідження 

охорони свободи договору у кримінальному праві не були системними, оскільки 

стосувалися характеристики якогось конкретного складу злочину, що пов’язаний зі 

свободою договору, а не усього їхнього комплексу. 

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

відповідає Пріоритетним напрямам розвитку правової науки на 2016–2020 роки, 

затвердженим постановою загальних зборів Національної академії правових наук 

України від 3 березня 2016 р., узгоджується із Національною стратегією у сфері 

прав людини, затвердженою Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. 

№ 501/2015, та Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», схваленою Указом 

Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015. Роботу виконано відповідно до 

напрямів науково-дослідної роботи кафедри кримінального права і кримінології 

Львівського національного університету імені Івана Франка «Проблеми 

кримінально-правової охорони особи, суспільства та держави» на 2016–2018 роки 

(номер державної реєстрації 0116U001650).  

Тема дисертації затверджена Вченою радою Львівського національного 

університету імені Івана Франка (протокол №3 8/2 від 25 лютого 2015 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є проведення 

комплексного аналізу сучасного стану охорони свободи договору у КК України та 

вироблення на цій основі науково обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення 

кримінально-правової охорони свободи договору. 

Завдання дослідження випливають з його мети та охоплюють: 

– встановлення можливості та меж охорони кримінальним законом свободи 

договору; 

– проведення оцінювання виправданості паралельного вживання у КК 

України понять «договір», «правочин», «угода» з урахуванням положень галузевого 

законодавства; 

– виокремлення та систематизація складів злочинів, які у чинному КК 

України передбачають відповідальність за посягання на свободу договору; 

– зіставлення кримінально- та цивільно-правової оцінки складів злочинів, що 

передбачають відповідальність за посягання на свободу договору, та розкриття 

взаємозв’язку між ними та недійсними правочинами; 

– розмежування суміжних складів злочинів, що передбачають 

відповідальність за посягання на свободу договору, між собою; 

– формулювання пропозицій щодо вдосконалення ознак складів злочинів, що 

передбачають відповідальність за посягання на свободу договору. 

Об’єктом дослідження виступає правове забезпечення охорони свободи 

договору. 

Предметом дослідження є кримінально-правова охорона свободи договору. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження 

становить сукупність загальнонаукових та спеціальних теоретико-методологічних 
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засобів наукового пізнання соціально-правових явищ та процесів, що забезпечило 

повноту та об’єктивність отриманих результатів. Діалектичний метод допоміг 

пізнати особливості соціальних-правових явищ з урахуванням їх взаємовпливу (у 

процесі дослідження взаємозв’язку кримінального та цивільного права, у тому 

числі, їх понятійного апарату, злочинів та цивільно-правових деліктів з порушення 

договорів, потерпілого від злочину та боржника у зобов’язанні, суб’єкта злочину та 

кредитора) (у всіх розділах дисертації).  

Також застосовано методи: формально-логічні (аналіз, синтез, узагальнення, 

індукцію, дедукцію та інші) – у процесі дослідження загального, родових та 

безпосередніх об’єктів аналізованих складів злочинів, для розкриття змісту ознак 

складів злочинів та визначення вжитих у кримінально-правових нормах понять 

(зокрема, «договір», «угода», «правочин», «зобов’язання», «дії майнового 

характеру») (підрозділи 1.2, 2.1, 2.2); історико-правовий – для ретроспективного 

аналізу зміни складів злочинів, що передбачають відповідальність за посягання на 

свободу договору (розділ 2); порівняльно-правовий – при дослідженні кримінально-

правових норм іноземних держав, що передбачають відповідальність за посягання 

на свободу договору, та зіставленні їх зі схожими нормами у чинному КК України 

(розділ 2); системно-структурний – для визначення критеріїв розмежування 

суміжних складів злочинів, що передбачають відповідальність за посягання на 

свободу договору, між собою (розділи 2, 3); моделювання – під час розроблення 

авторських проектів редакцій статей КК України, для демонстрації тих чи інших 

варіантів кримінально-правової кваліфікації злочинного посягання на свободу 

договору шляхом конструювання відповідних ситуацій (розділ 2); соціологічний та 

статистичний методи – для вивчення матеріалів кримінальних проваджень та 

актів узагальнення судової практики (розділи 2, 3). 

Нормативно-правову основу дисертації становлять Конституція України, 

міжнародно-правові акти, визнані Україною, Кримінальний, Цивільний та 

Господарський кодекси України, закони та підзаконні акти різної галузевої 

належності, що мають зв’язок із тематикою дослідження. У порівняльно-правових 

цілях використано положення чинних кримінальних законів інших держав. Для 

проведення ретроспективного аналізу використано норми попередньо чинних 

нормативно-правових актів. 

Теоретичною основою дослідження є засадничі положення вітчизняної 

доктрини кримінального права, наукові праці українських та зарубіжних учених у 

сфері кримінального права, цивілістики, філософії права, загальної теорії держави і 

права, що пов’язані з проблематикою роботи. 

Емпіричну базу дослідження становлять матеріали опублікованої судової 

практики судів різних інстанцій у частині розгляду справ за обвинуваченням у 

вчиненні злочинів, що передбачають відповідальність за посягання на свободу 

договору (усього вивчено близько 150 судових рішень). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертаційна 

робота є першим у вітчизняній науці кримінального права комплексним 

дослідженням проблеми кримінальної відповідальності за злочинні посягання на 

свободу договору. Найвагоміші результати дослідження, що мають наукову новизну 

та винесені на захист, відображені у таких положеннях: 



 4 

вперше: 

– виокремлено склади злочинів, що передбачають відповідальність за 

посягання на свободу договору, та систематизовано їх залежно від стадії договору 

(укладення чи виконання), на якій вчиняється суспільно небезпечне діяння; 

– з’ясовано, що склади злочинів, які передбачають відповідальність за 

посягання на свободу договору на стадії його укладення, можуть полягати у 

схилянні особи до укладення договору всупереч її справжньому волевиявленню 

шляхом застосування насильства (ст. 189 КК України «Вимагання»; ст. 206 КК 

України «Протидія законній господарській діяльності») або обману (ст. 190 КК 

України «Шахрайство»; ст. 222 КК України «Шахрайство з фінансовими 

ресурсами»);  

– встановлено, що склади злочинів, які передбачають відповідальність за 

посягання на свободу договору на стадії його виконання, можуть полягати в 

умисному порушенні боржником зобов’язань щодо користування тимчасово 

наданим майном чи здійснення оплати за договором (ст. 192 КК України 

«Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою») або у 

порушенні порядку реалізації кредитором права вимоги за договірним 

зобов’язанням (ст. 355 КК України «Примушування до виконання чи невиконання 

цивільно-правових зобов’язань»; ст. 356 КК України «Самоправство»); 

– доведено, що вчинення «Шахрайства» (ст. 190 КК України) та «Шахрайства 

з фінансовими ресурсами» (ст. 222 КК України) з погляду цивільного права 

виявляється у вчиненні потерпілим правочину (зокрема, укладенні договору) під 

впливом обману (ст. 230 ЦК України). Такий правочин є нікчемним, оскільки 

порушує публічний порядок (ст. 228 ЦК України); 

– обґрунтовано, що вчинення «Вимагання» (ст. 189 КК України) та «Протидії 

законній господарській діяльності» (ст. 206 КК України) з погляду цивільного права 

пов’язується із примушуванням потерпілого до вчинення правочину (зокрема, 

укладення договору) під впливом насильства (ст. 231 ЦК України). Такий правочин 

є нікчемним, оскільки порушує публічний порядок (ст. 228 ЦК України); 

удосконалено: 

– порядок визначення розміру дійсного боргу, повернути який винний 

примушує потерпілого у більшому обсязі, при розмежуванні «Вимагання» (ст. 189 

КК України) та «Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових 

зобов’язань» (ст. 355 КК України), а саме: розмір дійсного боргу потрібно 

коригувати як на індекс інфляції, так і з урахуванням відсотків за порушення 

грошового зобов’язання за весь час прострочення (ч. 2 ст. 625 ЦК України); 

– тлумачення поняття «цивільно-правове зобов’язання» у ст. 355 КК України 

«Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань», під 

яким запропоновано розуміти будь-які приватні зобов’язання безвідносно до їхньої 

галузевої належності (цивільні, сімейні, трудові тощо); 

– трактування поняття «угода» у ст. 206 КК України «Протидія законній 

господарській діяльності», яке, окрім господарських договорів між суб’єктами 

господарювання, охоплює також договори суб’єктів господарювання зі 

споживачами, а також односторонні правочини, що вчиняють фізичні та юридичні 

особи у межах здійснення підприємництва або некомерційного господарювання; 
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набули подальшого розвитку: 

– ціннісна концепція об’єкта злочину: проведено її обґрунтування на основі 

положень чинного законодавства, а також виокремлено ознаки цінностей, що 

можуть охоронятися кримінальним законом; 

– рекомендації щодо необхідності врахування під час кримінально-правової 

кваліфікації примушування до укладення чи виконання договору критерію 

наявності або відсутності у потерпілого юридичного обов’язку з укладення чи 

виконання такого договору; 

– підхід до кримінально-правової кваліфікації ухилення від оплати за 

договором за ст. 190 КК України «Шахрайство» та ст. 192 КК України «Заподіяння 

майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою», в основу якого 

покладено критерій предмета договору (відчуження майна у власність, передання 

майна у користування, виконання роботи зі створення речі, виконання роботи над 

існуючою річчю, надання послуги). 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені за результатами 

дослідження положення, висновки та пропозиції можуть бути використані у: 

– нормотворчій діяльності – для підготовки змін і доповнень до КК України з 

метою удосконалення ознак складів злочинів, що передбачають відповідальність за 

посягання на свободу договору (лист Комітету з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності Верховної Ради України № 04-18/12-622 від 1 квітня 

2019 р.); 

– практичній діяльності – у процесі здійснення правоохоронними та 

судовими органами кримінально-правової кваліфікації злочинних посягань на 

свободу договору та розмежування складів злочинів, що передбачають 

відповідальність за посягання на свободу договору, між собою (акт впровадження 

основних результатів дисертаційного дослідження Верховним Судом № 81/0/258-19 

від 19 березня 2019 р.); 

– навчальному та науково-дослідному процесі – під час викладання курсів 

«Кримінальне право України. Особлива частина» та «Кримінально-правова охорона 

власності в Україні» для студентів юридичних спеціальностей, а також при 

підготовці відповідних науково-практичних посібників, підручників, методичних 

рекомендацій (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження у 

навчальний процес на юридичному факультеті Львівського національного 

університету імені Івана Франка № 1572-С від 26 квітня 2019 р.). 

Апробація результатів дисертації. Дисертацію підготовано на кафедрі 

кримінального права і кримінології юридичного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка, схвалено її членами та 

рекомендовано до захисту (протокол № 8 засідання кафедри кримінального права і 

кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка від 

1 квітня 2019 р.). Доповідь автора на тему «Розмежування «Вимагання» із 

суміжними складами злочинів, що передбачають відповідальність за посягання на 

свободу договору» стала предметом розгляду на науково-методологічному семінарі, 

що проводився на кафедрі кримінального права і кримінології Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 
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Основні положення дисертації оприлюднено на шести науково-практичних 

конференціях: «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» 

(м. Львів, 12–13 лютого 2015 р.); «Становлення громадянського суспільства в 

Україні: нормативно-правове підґрунтя» (м. Дніпропетровськ, 8 травня 2015 р.); 

«Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 4–5 

лютого 2016 р.); «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, 

криміналістики та оперативно-розшукової діяльності» (м. Одеса, 9 грудня 2016 р.); 

«Сучасне державотворення та правотворення: питання теорії та практики» 

(м. Одеса, 9–10 грудня 2016 р.); «Проблеми державотворення і захисту прав людини 

в Україні» (м. Львів, 7–8 лютого 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

оприлюднено у дванадцяти публікаціях: п’ять статей у наукових фахових виданнях 

України, одна стаття у періодичному науковому виданні Республіки Молдова, шість 

тез доповідей і повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 

трьох розділів, що об’єднують шість підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 228 сторінок, з яких 

основний текст – 179 сторінок, список використаних джерел – 26 сторінок (295 

найменувань), додатки – 6 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, охарактеризовано 

ступінь наукової розробки аналізованої проблематики, показано зв’язок дисертації із 

науковими програмами, планами, темами, визначено об’єкт та предмет, мету і 

завдання дослідження, описано використану методологію та джерельну базу 

дослідження, окреслено наукову новизну отриманих результатів, що виносяться на 

захист, описано їхнє теоретичне та практичне значення, наведено відомості щодо 

апробації результатів дослідження, публікацій за темою дисертації та її структури.  

У Розділі 1 «Свобода договору як об’єкт злочину у кримінальному праві 

України» досліджено питання, чи є підстави визнавати свободу договору 

складовою загального об’єкта злочину, у зв’язку з чим розкрито зміст, ознаки, 

значення та межі принципу свободи договору, зміст та ознаки об’єкта злочину, а 

також розглянуто проблеми використання термінів, що пов’язані зі свободою 

договору, у кримінальному законі.  

Підрозділ 1.1. «Розгляд принципу свободи договору крізь призму ціннісної концепції 

об’єкта злочину» розпочинається з характеристики існуючих концепцій об’єкта 

злочину: суспільних відносин, суспільного інтересу, правових благ, цінностей, 

соціальної безпеки та інших. На підставі положень ст. 3 Конституції України, яка 

визначає людину найвищою соціальною цінністю, та ч. 1 ст. 1 КК України, що містить 

перелік охоронюваних кримінальним законом об’єктів, обґрунтовано обрання ціннісної 

концепції об’єкта злочину як методологічно базової для дослідження. Виокремлено 

ознаки цінностей, які може охороняти кримінальний закон: предметність (об’єктивна 

існуючість), соціальність (визнання на загальнолюдському чи національному рівнях), 

правовий характер (визначеність законом). 
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Встановлено, що свобода договору є формально закріпленим правовим 

принципом (ст.ст. 3, 627 ЦК України), який має міжгалузевий характер. Принцип 

свободи договору втілюється у комплексі суб’єктивних прав особи, які вона реалізує 

на стадіях укладення та виконання договорів, зокрема, праві вільного укладення 

договору, визначення його умов і вибору контрагента. Обґрунтовано, що свобода 

договору постає реальною правовою цінністю, основою правовідносин між 

рівноправними суб’єктами як на державному, так і на міжнародному рівнях, отже, за 

своїми ознаками та значенням може виступати об’єктом злочину.  

Досліджено можливість та підстави паралельного настання кримінальної і 

цивільної відповідальності за злочинні посягання на свободу договору, оскільки такі 

діяння одночасно виступають як злочинами, так і цивільно-правовими деліктами. 

У підрозділі 1.2. «Огляд використання терміна «договір» у Кримінальному 

кодексі України» проаналізовано зміст та розмежовано суміжні терміни «договір», 

«угода», «правочин», які використовує законодавець як у Загальній частині КК 

України, так і для конструювання ознак низки складів злочинів. Доведено, що їхнє 

застосування у КК України не завжди узгоджується зі значенням та особливостями 

вживання цих термінів у тих галузях права, з яких вони були запозичені 

кримінальним законом. Зокрема, замість цивільно-правового поняття «угода» 

потрібно вживати актуальне «правочин» (ст. 206 КК України (із застереженням 

щодо термінологічної неузгодженості між Господарським та Цивільним кодексом 

України), ст. 355 КК України), договір не варто ототожнювати із зобов’язанням 

(ст. 355 КК України), необхідно чіткіше визначити види конкретних договорів 

(ст. 173 КК України), у зв’язку із чим до КК України запропоновано внести 

відповідні зміни у цій частині. 

Зазначено, що у деяких випадках склад злочину непрямо відсилає до 

конструкції договору, на що вказують такі терміни, як «кредит» (ст.ст. 210, 222 

КК України), «зберігання» та «охорона» (ст. 197 КК України), «придбання» 

(ст.ст. 198, 200, 267-1 КК України), «продаж» (ст.ст. 144, 199, 313 КК України). 

В окремих складах злочинів суспільно небезпечне діяння чи спосіб його 

вчинення полягає у вчиненні правочинів (ст.ст. 206-2, 232-1, 368-2 КК України), у 

зв’язку з чим розглянуто проблему, чи може правочин позначати неправомірну або 

навіть злочинну поведінку. Аргументовано, що правомірність не є ознакою самого 

правочину, проте це ознака, яка впливає на його дійсність чи недійсність. 

Правочини, які у КК України позначають злочинну поведінку, належать до категорії 

недійсних (зокрема, нікчемних) правочинів, що порушують публічний порядок 

(ст. 228 ЦК України). 

У Розділі 2 «Аналіз складів злочинів, що передбачають відповідальність за 

посягання на свободу договору» виокремлено, систематизовано та 

охарактеризовано у контексті тематики дослідження ті склади злочинів, які у 

чинному КК України передбачають відповідальність за посягання на свободу 

договору. Права сторін, що випливають із принципу свободи договору, можуть 

стосуватись або стадії укладення договору, або стадії виконання уже укладеного 

договору. Залежно від часу вчинення суспільно небезпечного діяння усі 

досліджувані склади злочинів поділено на дві групи: 1) склади злочинів, що 

передбачають відповідальність за посягання на свободу договору на стадії його 
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укладення; 2) склади злочинів, що передбачають відповідальність за посягання на 

свободу договору на стадії його виконання. Такий поділ обумовлює структуру 

Розділу 2, який складається із двох відповідних підрозділів. 

Підрозділ 2.1. «Аналіз складів злочинів, що передбачають відповідальність за 

посягання на свободу договору на стадії його укладення» містить три пункти, у 

кожному з яких досліджено певний склад злочину: у п. 2.1.1 – «Шахрайство» 

(ст. 190 КК України); у п. 2.1.2 – «Вимагання» (ст. 189 КК України); у п. 2.1.3 – 

«Протидія законній господарській діяльності» (ст. 206 КК України). Посягання на 

свободу договору у цих складах злочинів полягає у тому, що вільне волевиявлення 

потерпілого щодо укладення договору нівелюється шляхом злочинного впливу з 

боку винного. Висловлено застереження, що не варто визнавати такими, що 

передбачають відповідальність за посягання на свободу укладення договору, ті 

склади злочинів, у яких договір укладають формально від імені потерпілого, але 

взагалі за відсутності впливу на його волевиявлення (ст. 206-2 КК України 

«Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації»). 

У пункті 2.1.1. «Шахрайство» (ст. 190 КК України) в аспекті посягань на 

свободу договору на стадії його укладення» окреслено коло тих договорів, 

передання майнових прав за якими може бути кваліфіковано за ст. 190 КК України 

«Шахрайство». Піддано критиці звужене розуміння родового об’єкта «Злочинів 

проти власності» (Розділ VI Особливої частини КК України) лише як суб’єктивного 

права власності та запропоновано долучати до його складу також майнові права 

осіб-невласників: речові права на чуже майно та зобов’язальні майнові права. 

Доведено, що закінчене «Шахрайство» (ст. 190 КК України) опосередковується 

вчиненням потерпілим на користь винного під впливом обману недійсного 

майнового правочину (у тому числі укладенням договору), який порушує публічний 

порядок (ст.ст. 228, 230 ЦК України). Залежно від цивільно-правових наслідків 

такого правочину (договору) виокремлено та порівняно між собою форми вчинення 

«Шахрайства». Подано розмежування «Шахрайства» (ст. 190 КК України) із 

«Шахрайством з фінансовими ресурсами» (ст. 222 КК України).  

У пункті 2.1.2. «Вимагання» (ст. 189 КК України) в аспекті посягань на 

свободу договору на стадії його укладення» розкрито зв’язок цього складу злочину з 

недійсними правочинами майнового характеру (договорами та односторонніми 

правочинами), які вчиняються потерпілим під впливом фізичного або психічного 

тиску з боку винного (ст. 231 ЦК України) та порушують публічний порядок (ст. 228 

ЦК України). Досліджено зміст поняття «дії майнового характеру» у контексті 

договорів про виконання робіт чи надання послуг, укладення яких може вимагати 

винний. Розглянуто проблеми кримінально-правової кваліфікації вимагання відмови 

від майна потерпілим. 

У пункті 2.1.3. «Протидія законній господарській діяльності» (ст. 206 КК 

України) в аспекті посягань на свободу договору на стадії його укладення» надано 

кримінально-правову оцінку примушування до укладення договорів у сфері 

господарювання. Виокремлено види договорів, які підпадають під дію ст. 206 КК 

України, та вказано на законодавчу прогалину щодо кримінально-правової охорони 

установчих договорів про створення юридичних осіб. Аргументовано необхідність 

вилучення ознак можливості спричинення шкоди угодою зі ст. 206 КК України. 
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Обґрунтовано можливість кваліфікації як «Протидії законній господарській 

діяльності» вимоги не укладати певний договір, яка прямо не передбачена 

диспозицією ч. 1 ст. 206 КК України. Розглянуто кримінально-правове значення 

критерію правомірності договору, укладення (неукладення) якого вимагають. 

Підрозділ 2.2. «Аналіз складів злочинів, що передбачають відповідальність за 

посягання на свободу договору на стадії його виконання» поділений на три пункти, у 

яких розглянуто такі склади злочинів: «Заподіяння майнової шкоди шляхом обману 

або зловживання довірою» (ст. 192 КК України), «Примушування до виконання чи 

невиконання цивільно-правових зобов’язань» (ст. 355 КК України), «Самоправство» 

(ст. 356 КК України). Посягання на свободу договору у цих складах злочинів 

полягають у порушенні порядку виконання договірних зобов’язань боржником або 

незаконній реалізації права вимоги кредитором за наявності укладеного законного 

договору з потерпілим. 

У пункті 2.2.1. «Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання 

довірою» (ст. 192 КК України) в аспекті посягань на свободу договору на стадії 

його виконання» розглянуто питання кримінальної відповідальності 

недобросовісних боржників за умисне невиконання ними майнових договірних 

зобов’язань перед кредиторами-потерпілими. Досліджено незаконне тимчасове 

запозичення майна за договором як одну із форм вчинення злочину, передбаченого 

ст. 192 КК України. Запропоновано підхід щодо кримінально-правової кваліфікації 

ухилення від оплати за договором залежно від його предмета, у зв’язку з чим 

розмежовуються склади злочинів «Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або 

зловживання довірою» (ст. 192 КК України) та «Шахрайство» (ст. 190 КК України). 

Доведено необхідність врахування упущеної вигоди при визначенні розміру 

заподіяної майнової шкоди. 

У пункті 2.2.2. «Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових 

зобов’язань» (ст. 355 КК України) в аспекті посягань на свободу договору на стадії 

його виконання» подано кримінально-правову оцінку діянь кредиторів, які шляхом 

застосування насильства намагаються реалізувати право вимоги щодо належного 

виконання цивільно-правового зобов’язання боржником, яке виникло на підставі 

укладеного договору. Запропоновано широкий (міжгалузевий) підхід до тлумачення 

терміна «цивільно-правове зобов’язання». Розкрито ознаку законності зобов’язання, 

встановлення якої є необхідним для кваліфікації за ст. 355 КК України, та вирішено 

проблему кримінально-правової оцінки примушування до виконання недійсних 

договорів. Досліджено критерій правомірності вимоги винного у ст. 355 КК України 

та його зв’язок із ознакою законності зобов’язання. 

У пункті 2.2.3. «Самоправство» (ст. 356 КК України) в аспекті посягань на 

свободу договору на стадії його виконання» пояснено, що «Самоправство» при 

виконанні договорів полягає у перевищенні меж самозахисту права (дійсного чи 

гаданого) та самостійному усуненні порушення без дотримання встановленої 

процедури вирішення спорів. Виокремлено можливі форми вчинення цього складу 

злочину у договірній сфері: вилучення майна, належного потерпілому, в рахунок 

погашення боргу; неправомірне позбавлення контрагента права користування 

тимчасово наданим майном; незаконне притримання майна. Вказано на необхідність 
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вузького тлумачення суспільно небезпечного діяння у ст. 356 КК України та 

вилучення ознаки оспорюваності з ознак цього складу злочину. 

Розділ 3 «Розмежування складів злочинів, що передбачають 

відповідальність за посягання на свободу договору» присвячений проблемам 

кримінально-правової кваліфікації суспільно небезпечних діянь, що полягають у 

примушуванні потерпілого до укладення чи виконання уже укладеного договору. 

У підрозділі 3.1. «Розмежування складів злочинів під час кваліфікації 

примушування до укладення договору» проведено пошук критеріїв вибору потрібної 

кримінально-правової норми у процесі кваліфікації примушування до укладення 

договору, якими запропоновано визнавати: 1) наявність (відсутність) юридичного 

обов’язку з укладення договору у потерпілого; 2) рівень еквівалентності переходу 

майнових благ за договором; 3) характер договору. У цьому аспекті здійснюється 

розмежування між складом злочину «Вимагання» (ст. 189 КК України) та складом 

злочину «Протидія законній господарській діяльності» (ст. 206 КК України). Надано 

кримінально-правову оцінку примушування до укладення формально відплатних 

(очевидно нееквівалентних) договорів, а також таких договорів, у яких свобода 

укладення обмежена законом. 

У підрозділі 3.2. «Розмежування складів злочинів під час кваліфікації 

примушування до виконання договору» подано кримінально-правову оцінку 

ситуацій, у яких потерпілого примушують повернути дійсний грошовий борг у 

більшому розмірі, ніж обумовлено сторонами. Розглянуто доцільність застосування 

традиційного підходу до кримінально-правової кваліфікації таких ситуацій за 

сукупністю злочинів: ст. 355 КК України «Примушування до виконання чи 

невиконання цивільно-правових зобов’язань» (у частині обґрунтованих вимог 

винного) та ст. 189 КК України «Вимагання» (у частині перевищення). Надано 

кримінально-правову оцінку примушування до виконання оплатної роботи 

працівником. Розмежовано склади злочинів, передбачені ст. 355 КК України 

«Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань» та 

ст. 356 КК України «Самоправство», у частині кваліфікації суспільно небезпечних 

діянь кредитора, які він вчиняє у відповідь на невиконання договору боржником. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено наукове завдання щодо дослідження кримінально-

правової охорони свободи договору, що виявилось у виокремленні, систематизації 

та аналізі складів злочинів, які передбачають відповідальність за посягання на 

свободу договору на стадіях його укладення і виконання, та виробленні на цій 

основі пропозицій щодо удосконалення ознак цих складів злочинів. Проведене 

дослідження надало можливість зробити низку теоретичних висновків і надати 

окремі практичні рекомендації щодо вдосконалення правозастосовної практики у 

цій частині. 

1) Кримінально-правова охорона будь-якого явища презюмує визнання його 

об’єктом складу чи складів злочинів. Положення ст. 3 Конституції України, які 

визнають людину найвищою соціальною цінністю, а також наведений у ч. 1 ст. 1 КК 

України перелік об’єктів, охорона яких є завданням кримінального закону (як-от 
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права і свободи людини, власність, довкілля), підтверджують ціннісний підхід до 

трактування об’єкта злочину.  

2) Об’єктом злочину можуть бути лише цінності (у філософсько-

аксіологічному розумінні цього поняття), які є предметними за способом існування, 

соціальними за масштабом та правовими за характером закріплення. Свобода 

договору відповідає цим критеріям як законодавчо визначений міжгалузевий 

правовий принцип, що наділяє особу комплексом суб’єктивних прав, які 

реалізуються у договірних відносинах з іншими суб’єктами.  

3) Свобода є іманентною властивістю договору та споріднених із ним 

правових конструкцій – правочину та угоди. В окремих випадках закон обмежує 

свободу договору (скажімо, зобов’язує до його укладення), що потрібно враховувати 

під час кримінально-правової кваліфікації злочинних посягань на свободу договору. 

4) Незважаючи на своє цивілістичне походження, терміни «угода», «договір», 

«правочин» безпосередньо використовують у диспозиціях 15 статей Особливої 

частини КК України. Водночас, зміст цих понять у кримінальному законі не завжди 

узгоджується з положеннями спеціальних («некримінальних») нормативних актів. 

Зокрема, вживається застаріле поняття «угода» замість актуального «правочин», 

договір безпідставно ототожнюється із зобов’язанням, трапляються неоднозначні 

назви договорів. 

5) Свобода договору існує на двох стадіях: по-перше, при укладенні договору; 

по-друге, під час його виконання. Цей поділ можна використовувати і для аналізу 

відповідних складів злочинів. Склади злочинів, що передбачають відповідальність 

за посягання на свободу договору на стадії його укладення, можуть полягати у 

насильницькому (ст. 189 КК України «Вимагання», ст. 206 КК України «Протидія 

законній господарській діяльності») чи обманному (ст. 190 КК України 

«Шахрайство», ст. 222 КК України «Шахрайство з фінансовими ресурсами») 

схилянні особи до укладення договору або долучення до нього окремих умов 

всупереч її справжньому волевиявленню. Склади злочинів, що передбачають 

відповідальність за посягання на свободу договору на стадії його виконання, можуть 

полягати в: 1) умисному порушенні боржником зобов’язань щодо користування 

тимчасово наданим майном чи здійснення оплати за укладеним договором (ст. 192 

КК України «Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання 

довірою»); 2) порушенні порядку реалізації кредитором права вимоги за договірним 

зобов’язанням (ст. 355 КК України «Примушування до виконання чи невиконання 

цивільно-правових зобов’язань», ст. 356 КК України «Самоправство»). 

6) Склад злочину «Шахрайство» (ст. 190 КК України) полягає в уявно-

добровільному переданні потерпілим майна (прав на майно) винному на попередньо 

узгоджених ними умовах за відсутності у винного наміру щодо їх виконання, тобто 

передбачає вчинення під впливом обману недійсного майнового правочину (у т. ч. 

укладення договору) (ст. 230 ЦК України). Такий правочин одночасно підпадає під 

категорію правочинів, що порушують публічний порядок, оскільки спрямований на 

незаконне заволодіння майном (ст. 228 ЦК України). 

7) Склад злочину «Шахрайство з фінансовими ресурсами» (ст. 222 КК 

України) у частині отримання кредиту передбачає уявно-добровільне передання 

потерпілим грошових коштів у тимчасове користування винному на підставі 
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укладеного під впливом обману недійсного кредитного договору, що порушує 

публічний порядок (ст.ст. 228, 230 ЦК України), за наявності у винного наміру щодо 

повернення залучених коштів. 

8) Залежно від наслідків вчинюваного правочину «Шахрайство» може 

полягати у трьох формах: фактичне заволодіння майном разом з одночасним 

набуттям юридичних повноважень щодо нього; фактичне заволодіння майном без 

набуття прав на таке майно; тільки набуття прав на майно за відсутності або 

неможливості фактичного заволодіння чи контролю над ним.  

9) Склад злочину «Вимагання» (ст. 189 КК України) передбачає 

примушування потерпілого до вчинення безвідплатного або формально відплатного 

майнового правочину (у т. ч. укладення договору). Такий правочин є недійсним, 

оскільки вчиняється під впливом фізичного (психічного) тиску з боку винного та 

порушує публічний порядок (ст.ст. 228, 231 ЦК України). 

10)  За ст. 189 КК України «Вимагання» може бути кваліфіковане 

примушування до укладення договорів про передання майна, виконання робіт чи 

надання послуг. Примушування до укладення договорів про безоплатне виконання 

робіт відповідає вимозі передання майна (якщо робота передбачає створення нової 

речі потерпілим, що є чужою для винного) або вимозі вчинення дій майнового 

характеру (якщо робота передбачає зміну належної винному речі). Примушування 

до укладення договорів про безоплатне надання послуг треба кваліфікувати за 

ст. 189 КК України «Вимагання» за ознакою вимоги вчинення дій майнового 

характеру.  

11)  Примушування до вчинення правочину щодо відмови від майна, якщо така 

відмова вимагає активної поведінки потерпілого, кваліфікується за ст. 189 КК 

України «Вимагання» як вимога вчинення дій майнового характеру. Якщо ж відмова 

відбувається шляхом бездіяльності потерпілого, то відповідна вимога не 

охоплюється ознаками складу злочину «Вимагання», оскільки у диспозиції ст. 189 

КК України вказано лише на активну поведінку потерпілого («вчинення дій»). У 

зв’язку з наведеним уважаємо за доцільне внести зміни у ч. 1 ст. 189 КК України, 

додавши альтернативну вимогу – «невчинення дій майнового характеру». 

12) Склад злочину «Протидія законній господарській діяльності» (ст. 206 КК 

України) у частині вимоги «укласти угоду» полягає у примушуванні потерпілого до 

вчинення під впливом насильства недійсного відплатного правочину у сфері 

господарської діяльності, що порушує публічний порядок (ст.ст. 228, 231 ЦК 

України). На кваліфікацію за ст. 206 КК України не повинна впливати економічна 

вигідність чи невигідність угоди для потерпілого, відтак, вказівку на можливість 

спричинення шкоди внаслідок виконання угоди доцільно вилучити з ознак складу 

злочину «Протидія законній господарській діяльності». 

13) Поняття угоди у ст. 206 КК України «Протидія законній господарській 

діяльності» охоплює господарські договори між суб’єктами господарювання, 

договори суб’єкта господарювання зі споживачами, а також односторонні 

правочини, які вчиняють фізичні та юридичні особи в межах підприємництва або 

некомерційного господарювання за умови законності відповідної діяльності. З 

огляду на ознаки потерпілого у ст. 206 КК України («той, хто займається 

господарською діяльністю»), цією статтею не охороняється свобода установчих 
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договорів про створення юридичних осіб, що є законодавчою прогалиною. У зв’язку 

з цим запропоновано доповнити склад злочину «Протидія законній господарській 

діяльності» новими вимогами: розпочати та не розпочинати господарську 

діяльність.  

14) Склад злочину «Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або 

зловживання довірою» (ст. 192 КК України) встановлює кримінальну 

відповідальність для недобросовісних боржників за цивільно-правові делікти, що 

полягають в умисному невиконанні майнових зобов’язань перед кредиторами-

потерпілими. У контексті посягань на свободу договору вчинення цього злочину 

може полягати в: 1) умисному незаконному тимчасовому запозиченні майна, тобто у 

порушенні винним наданих йому за договором повноважень щодо володіння та/або 

користування чужим майном за відсутності наміру привласнення чи розпорядження 

ним, якщо такими діями заподіяно значну шкоду; 2) несплаті належного, тобто в 

ухиленні від оплати за укладеним договором, на яку потерпілий має законне право, 

якщо договір не передбачає відчуження права власності і такими діями заподіяно 

значну шкоду.  

15) Склад злочину «Примушування до виконання чи невиконання цивільно-

правових зобов’язань» (ст. 355 КК України) у частині вимоги виконати зобов’язання 

встановлює кримінальну відповідальність для винних-кредиторів, які шляхом 

застосування насильства намагаються реалізувати право вимоги щодо належного 

виконання існуючого цивільно-правового зобов’язання потерпілим-боржником.  

16)  Під цивільно-правовими зобов’язаннями у ст. 355 КК України варто 

розуміти будь-які приватні зобов’язання (договірні та недоговірні, майнові та 

немайнові) безвідносно до їх галузевої належності (цивільні, трудові, сімейні, 

господарські тощо). З урахуванням наведених міркувань пропонуємо у назві та 

диспозиції ч. 1 ст. 355 КК України замінити термін «цивільно-правове зобов’язання» 

на «приватне зобов’язання». 

17) У випадку примушування до виконання договірних зобов’язань вчинення 

складу злочину, передбаченого ст. 355 КК України, посягає на свободу договору на 

стадії його виконання, оскільки порушує право сторін на зміну за взаємною згодою 

умов договору щодо визначення способів забезпечення виконання та меж 

відповідальності за невиконання зобов’язань. 

18) Склад злочину «Самоправство» (ст. 356 КК України) передбачає 

відповідальність за дії особи щодо самовільної реалізації належного їй дійсного чи 

гаданого права. Законодавче формулювання суспільно небезпечного діяння у ст. 356 

КК України – «вчинення будь-яких дій всупереч установленому законом порядку» – 

доцільно тлумачити обмежувально, оскільки за буквального його розуміння 

практично втрачаються критерії розмежування цього складу злочину з більшістю 

інших.  

19) У сфері виконання договорів склад злочину «Самоправство» (ст. 356 КК 

України) полягає у перевищенні кредитором меж самозахисту права вимоги та 

самостійному його задоволенні без дотримання встановленої процедури вирішення 

спорів, зокрема: вилучення майна, належного потерпілому, в рахунок погашення 

боргу; неправомірне позбавлення контрагента тимчасово наданого йому майна; 

незаконне притримання майна потерпілого. 
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20) Примушування до укладення чи виконання договорів може бути 

кваліфіковано за різними статтями Особливої частини КК України, що вимагає 

наявності чітких розмежувальних критеріїв щодо обрання у процесі кримінально-

правової кваліфікації потрібної норми. Таким загальним критерієм є наявність чи 

відсутність у потерпілого законного обов’язку з укладення чи виконання договору 

перед винним. 

21) Примушування до укладення договору за відсутності у потерпілого 

відповідного юридичного обов’язку може бути кваліфіковано за ст. 189 КК України 

«Вимагання» або за ст. 206 КК України «Протидія законній господарській 

діяльності» залежно від: 1) характеру договору: договір майнового характеру – 

ст. 189 КК України, договір у сфері господарської діяльності – ст. 206 КК України; 

2) рівня еквівалентності переходу майнових благ між сторонами договору: 

безвідплатно чи формально відплатно – ст. 189 КК України, співмірний обмін – 

ст. 206 КК України. Примушування до укладення договору щодо особи, яка 

зобов’язана його укласти, може бути кваліфіковано за ст. 356 КК України 

«Самоправство».  

22) Примушування потерпілого до виконання договору може бути 

кваліфіковано за ст. 189 КК України «Вимагання» та ст. 355 КК України 

«Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань» 

залежно від відсутності (ст. 189 КК України) або наявності (ст. 355 КК України) у 

нього обов’язку з виконання договірного зобов’язання. У разі примушування до 

виконання договірного грошового зобов’язання у більшому обсязі, аніж було 

погоджено сторонами, суму дійсного боргу, належну з боржника, треба визначати з 

урахуванням інфляційних втрат та відсотків за весь час прострочення (ч. 2 ст. 625 

ЦК України) навіть за відсутності попередньої домовленості сторін про це. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Гринишин О. А. Кримінально-правова охорона свободи договору. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. 

Дисертація присвячена аналізу сучасного стану охорони свободи договору 

кримінальним законом. У роботі досліджено питання щодо можливості визнання 

свободи договору об’єктом злочину, у зв’язку із чим розкрито зміст та ознаки 

принципу свободи договору, зміст та ознаки об’єкта злочину, а також розглянуто 

проблеми використання термінів, що пов’язані зі свободою договору, у 

Кримінальному кодексі України. 

Основну увагу у дослідженні присвячено виокремленню, систематизації та 

аналізу складів злочинів, що передбачають відповідальність за посягання на свободу 

договору. Проведено їх розмежування між собою у процесі кримінально-правової 

кваліфікації злочинних посягань на свободу договору. На основі аналізу 

запропоновано низку змін до статей Особливої частини Кримінального кодексу 

України з метою удосконалення кримінально-правової охорони свободи договору 

загалом та ознак відповідних складів злочинів зокрема. 

Ключові слова: злочин, договір, свобода, примушування, вимога, обман, 

насильство, невиконання, правочин, угода, зобов’язання, боржник, кредитор. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Гринишин О. А. Уголовно-правовая охрана свободы договора. – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право. – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

Диссертация посвящена анализу современного состояния охраны свободы 

договора уголовным законом. В работе исследуется вопрос о возможности 

признания свободы договора объектом преступления, в связи с чем раскрываются 

содержание и признаки принципа свободы договора, содержание и признаки 

объекта преступления, а также рассматриваются проблемы использования 

терминов, связанных со свободой договора, в Уголовном кодексе Украины. 

Основное внимание в исследовании посвящено выделению, систематизации и 

анализу составов преступлений, предусматривающих ответственность за 

посягательства на свободу договора. Осуществляется их разграничение между собой 

в процессе уголовно-правовой квалификации преступных посягательств на свободу 

договора. На основе анализа предложен ряд изменений в статьи Особенной части 

Уголовного кодекса Украины с целью усовершенствования уголовно-правовой 



 17 

охраны свободы договора в целом и признаков соответствующих составов 

преступлений в частности. 

Ключевые слова: преступление, договор, свобода, принуждение, требование, 

обман, насилие, невыполнение, сделка, соглашение, обязательство, должник, 

кредитор. 

 

SUMMARY 

 

Grynyshyn O. A. Criminal Protection of Contractual Freedom. – Qualifying 

research paper in the form of manuscript. 

The thesis for obtaining a Candidate’s degree of Law Sciences, specialty 12.00.08 

«Сriminal Law and Criminology; Criminal-Executive Law». – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The thesis is the first comprehensive study of the problems of criminal protection of 

contractual freedom in the domestic science of criminal law. 

In the thesis, contractual freedom is considered for the first time as one of the general 

social legal values, which are put under protection by criminal law – along with the 

highest social value, which is a person (Art. 3 of the Constitution of Ukraine), and other 

values enshrined in Art. 1 of the Criminal Code of Ukraine (such as property or public 

order). Criminal protection of contractual freedom has its own specifics, because it is 

implemented indirectly, occasionally, at the level of a direct additional object of a number 

of essential elements of crimes found in different sections of the Special Part of the 

Criminal Code of Ukraine. In this regard, the main attention and scientific novelty of the 

work is associated with accentuation, systematization and characterization of the essential 

elements of crimes involving infringement on contractual freedom. 

Freedom of contract exists at both stages of the contract – its conclusion and 

execution. Depending on the time of committing a socially dangerous act, all investigated 

essential elements of crimes shall be divided into those encroaching on freedom of the 

contract at the stage of its conclusion, and those encroaching on freedom of the contract at 

the stage of its execution. Essential elements of crime that infringe on freedom of the 

contract at the stage of its conclusion include: «Extortion» (Art. 189 of the Criminal Code 

of Ukraine), «Fraud» (Art. 190 of the Criminal Code of Ukraine), «Counteraction to 

legitimate economic activity» (Art. 206 of the Criminal Code of Ukraine), «Fraud with 

financial resources» (Art. 222 of the Criminal Code of Ukraine). 

The essential elements of crimes that infringe upon the freedom of contract at the 

stage of its execution include: «Instilling property damage by deception or abuse of trust» 

(Art. 192 of the Criminal Code of Ukraine), «Coercion to fulfillment or non-fulfillment of 

civil obligations» (Art. 355 of the Criminal Code of Ukraine), «Forcible assertion of right» 

(Art. 356 of the Criminal Code of Ukraine). Violation of contractual freedom in these 

essential elements of crimes consists in the unilateral change in the terms of a concluded 

agreement by one party in spite of the will of the counterparty and subsequently execution 

or termination of it at their own discretion. 

The research also deals with the distinction between the essential elements of crimes, 

which establish responsibility for coercion to conclude or execute contracts. Such 

distinction requires the presence of clear criteria for the selection of the required norm in 
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the criminal assessment, one of which is the presence or absence the affected person's 

legal obligation to the perpetrator to conclude or execute the contract. 

In the context of coercion to execution of the contract, particular attention is paid to 

the analysis of those widespread situations in practice in which the affected person is 

compelled to return an actual monetary debt in a greater amount than agreed by the 

parties. The size of the actual debt in all cases should be increased with the consideration 

of inflationary losses and interest for all time of payment delay (Part 2 of Art. 625 of the 

Civil Code of Ukraine) even in the absence of a prior agreement of the parties on this. 

One of the novelty factors of the thesis is the developed comprehensive approach to 

evaluation of punishable skipping of payments under the contract depending on its subject. 

Thus, under Art. 190 of the Criminal Code of Ukraine, «Fraud» is qualified as skipping 

payments under contracts on alienation of property or performance of work on creation of 

an object. According to Art. 192 of the Criminal Code of Ukraine, «Instilling property 

damage by deception or abuse of trust» is qualified as skipping payments under contracts 

on assignment for property use by the perpetrator, performance of work on an existing 

object, or provision of services. 

The thesis highlights some aspects of cross-sectoral interrelationships of criminal law 

and civil law in the context of such a legal framework as contract. The criminal 

characteristics of certain features of the studied crimes was carried out taking into account 

the relevant provisions of civil law. The obtained results of scientific novelty confirm the 

efficiency of using such an approach for further research on similar topics. 

Keywords: crime, contract, freedom, coercion, extortion, deception, violence, non-

fulfillment, transaction, agreement, obligation, debtor, creditor.  


