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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. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 

Міністерство освіти і науки України. – Львів, 2019. Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 

2019. 

Дисертація є першим комплексним дослідженням проблем кримінально-

правової охорони свободи договору у вітчизняній науці кримінального права. 

Свобода договору – це міжгалузевий формально закріплений правовий принцип, 

що наділяє особу комплексом прав: зокрема, правом вільного вступу у договірні 

відносини та вільного визначення умов договору, а також правом на зміну або 

припинення договору лише за взаємною згодою сторін. Застосування примусу 

однією стороною договору стосовно іншої зумовлює, зазвичай, настання 

цивільно-правової відповідальності. Однак інколи порушення принципу свободи 

договору за своєю суспільною небезпекою може досягати такого рівня, за якого 

формою реагування держави на вчинене постає кримінальна відповідальність.  

Термін «свобода договору» у кримінальному законі не вживають, хоча окремо 

поняття договору та суміжних йому понять (правочину й угоди) законодавець 

використовує у 7 статтях Загальної частини Кримінального кодексу України та 

конструюванні ознак 15 складів злочинів. Вживання законодавцем означених 

термінів не завжди відповідає спеціальному законодавству: послуговуються 

застарілим поняттям «угода» замість актуального «правочин», договір 

безпідставно ототожнюють із зобов’язанням, трапляються неоднозначні назви 

договорів. Дуже часто кримінально-правова норма непрямо відсилає до 

конструкції того чи іншого договору, на що вказують такі терміни, як «кредит», 

«продаж» тощо. В окремих складах злочинів суспільно небезпечне діяння чи 
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спосіб його вчинення полягає у здійсненні правочинів (ст.ст. 206-2, 209, 232-1 

Кримінального кодексу України).  

У дисертаційному дослідженні свободу договору вперше розглянуто як одну із 

загальносоціальних правових цінностей, що поставлені під охорону кримінальним 

законом, – поряд із найвищою соціальною цінністю, якою є людина (ст. 3 

Конституції України), та іншими цінностями, закріпленими у ст. 1 Кримінального 

кодексу України (як-от власність чи громадський порядок). Кримінально-правова 

охорона свободи договору володіє своєю специфікою, оскільки реалізується 

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

низки складів злочинів, що належать до різних розділів Особливої частини 

Кримінального кодексу України. У зв’язку із цим основна увага та наукова 

новизна дослідження пов’язана із виокремленням, систематизацією та 

характеристикою тих складів злочинів, що передбачають відповідальність за 

посягання на свободу договору. 

Свобода договору існує на обох стадіях договору – його укладенні та 

виконанні. Залежно від часу вчинення суспільно небезпечного діяння, усі 

досліджувані склади злочинів необхідно ділити на такі, що передбачають 

відповідальність за посягання на свободу договору на стадії його укладення, та 

такі, що передбачають відповідальність за посягання на свободу договору на 

стадії його виконання. До складів злочинів, що передбачають відповідальність за 

посягання на свободу договору на стадії його укладення, віднесено: «Вимагання» 

(ст. 189 Кримінального кодексу України), «Шахрайство» (ст. 190 Кримінального 

кодексу України), «Протидію законній господарській діяльності» (ст. 206 

Кримінального кодексу України), «Шахрайство з фінансовими ресурсами» 

(ст. 222 Кримінального кодексу України).  

Зв’язок наведених складів злочинів зі свободою договору розкривається 

шляхом їх співвіднесення із різними видами недійсних правочинів (договорів та 

односторонніх правочинів), вчинення яких потерпілим є бажаним для винного. 

Зокрема, склад злочину «Вимагання» (ст. 189 Кримінального кодексу України) 

передбачає примушування до вчинення безвідплатного або формально 
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відплатного недійсного майнового правочину, який укладає потерпілий під 

впливом фізичного (психічного) тиску з боку винного (ст. 231 Цивільного кодексу 

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

Кримінального кодексу України) в частині вимоги «укласти угоду» полягає у 

примушуванні потерпілого до вчинення під впливом насильства недійсного 

відплатного правочину у сфері господарської діяльності (ст. 231 Цивільного 

кодексу України). Склад злочину «Шахрайство» (ст. 190 Кримінального кодексу 

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. Склад злочину «Шахрайство з фінансовими 

ресурсами» (ст. 222 Кримінального кодексу України) в частині отримання 

кредиту передбачає передання потерпілим грошових коштів у тимчасове 

користування винному на підставі укладеного під впливом обману недійсного 

кредитного договору за наявності у винного наміру щодо їх повернення. 

Одночасно усі такі правочини підпадають також під категорію нікчемних 

правочинів, що порушують публічний порядок, оскільки вони спрямовані на 

порушення прав людини та/або незаконне заволодіння майном (ст. 228 

Цивільного кодексу України). 

До складів злочинів, що передбачають відповідальність за посягання на 

свободу договору на стадії його виконання, віднесено: «Заподіяння майнової 

шкоди шляхом обману або зловживання довірою» (ст. 192 Кримінального кодексу 

України), «Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових 

зобов’язань» (ст. 355 Кримінального кодексу України), «Самоправство» (ст. 356 

Кримінального кодексу України). Порушення свободи договору у цих складах 

злочинів полягає у самовільній зміні умов укладеного договору однією зі сторін 

всупереч волі контрагента та подальшому його виконані чи припиненні на 

власний розсуд. 

Склад злочину «Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання 

довірою» (ст. 192 Кримінального кодексу України) встановлює кримінальну 
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відповідальність для недобросовісних боржників за цивільно-правові делікти, що 

полягають в умисному невиконанні майнових зобов’язань перед потерпілими-

кредиторами, якщо це заподіяло значну майнову шкоду. Такі зобов’язання 

можуть передбачати користування тимчасово наданим майном чи здійснення 

оплати за укладеним договором.  

Склад злочину «Примушування до виконання чи невиконання цивільно-

правових зобов’язань» (ст. 355 Кримінального кодексу України) в частині вимоги 

«виконати зобов’язання» встановлює кримінальну відповідальність для 

кредиторів, які шляхом застосування насильства намагаються реалізувати право 

вимоги щодо належного виконання існуючого договірного (рідше – 

позадоговірного) цивільно-правового зобов’язання потерпілим-боржником. 

Склад злочину «Самоправство» (ст. 356 Кримінального кодексу України) 

встановлює відповідальність для кредиторів, які на стадії виконання договору 

перевищують межі самозахисту своїх прав у таких формах: вилучають майно, 

належне потерпілому, в рахунок погашення боргу; неправомірно позбавляють 

контрагента тимчасово наданого йому майна; незаконно притримують майно 

потерпілого. 

У дослідженні також розглянуто питання розмежування складів злочинів, що 

встановлюють відповідальність за примушування до укладення чи виконання 

договорів. Таке розмежування вимагає наявності чітких критеріїв щодо обрання у 

процесі кримінально-правової кваліфікації потрібної норми, одним із яких 

виступає наявність чи відсутність у потерпілого законного обов’язку з укладення 

чи виконання договору перед винним. Такий обов’язок може випливати із 

встановлених законом обмежень свободи договору, що потрібно враховувати під 

час кримінально-правової кваліфікації. 

У контексті примушування до виконання договору окрему увагу приділено 

аналізу тих поширених на практиці ситуацій, у яких потерпілого примушують до 

повернення дійсного грошового боргу у більшому розмірі, аніж було погоджено 

сторонами. Традиційний підхід у вітчизняній кримінально-правовій науці полягає 

у кваліфікації за сукупністю – у частині розміру дійсного боргу діяння 
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кваліфікується за ст. 355 Кримінального кодексу України «Примушування до 

виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань», а у частині, на яку 

вимоги винного перевищують дійсний борг, – за ст. 189 Кримінального кодексу 

України «Вимагання». Водночас, розмір дійсного боргу у всіх випадках варто 

збільшувати з огляду на інфляційні втрати та відсотки за весь час прострочення 

(ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України) навіть за відсутності попередньої 

домовленості сторін про це. 

Одним із положень новизни дисертації є розроблений комплексний підхід щодо 

кваліфікації кримінально караного ухилення від оплати за договором залежно від 

його предмета. Зокрема, за ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство» 

кваліфікується ухилення від оплати за договорами про відчуження майна у 

власність чи виконання роботи зі створення речі. За ст. 192 Кримінального 

кодексу України «Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання 

довірою» кваліфікується ухилення від оплати за договорами про передання майна 

у користування винному, виконання роботи над існуючою річчю чи надання 

послуги. 

Дисертаційна робота висвітлює деякі аспекти міжгалузевих взаємозв’язків 

кримінального права із правом цивільним у контексті такої правової конструкції, 

як договір. Кримінально-правову характеристику окремих ознак досліджуваних 

складів злочинів зроблено з урахуванням відповідних положень цивільного 

законодавства. Отримані результати наукової новизни підтверджують 

продуктивність використання такого підходу для подальших досліджень схожої 

тематики. 

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

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

 

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

Research Work, Manuscript Copyright.  

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

«Сriminal Law and Criminology; Criminal-Executive Law». – Ivan Franko National 

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

Taras Shevchenko National University of Kyiv, 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. Freedom of contract serves 

as a cross-sectoral formally enshrined legal principle that gives the person a set of 

rights: in particular, the right to freely enter into contractual relations and freely 

determine the terms of the contract, as well as the right to change or terminate the 

contract only by mutual agreement of the parties. The use of coercion by one 

contractual party towards another entails, as a rule, incurrence of civil liability. At the 

same time, sometimes the violation of the principle of contractual freedom, in terms of 

its social danger, may reach such a level that it implies criminal responsibility as a form 

of state response to the actions committed.  

The term «contractual freedom» does not occur in the criminal law, although the 

concept of contract and related concepts (of transaction and agreement) is used by the 

legislator in 7 articles of the General Part of the Criminal Code of Ukraine and by 

framing essential elements of 15 crimes. The use of the referred terms by the legislator 

does not always comply with the special legislation: the outdated concept of 

«agreement» is used instead of the actual «transaction», contract is unreasonably 

identified with obligation, there are ambiguous names of contracts. Very often the 

criminal law indirectly refers to the concept of one or another contract, as indicated by 

such terms as «credit», «sale», etc. In some crimes, a socially dangerous act or a method 

of committing it consists in the implementation of transactions (Arts. 206-2, 209, 232-1 

of the Criminal Code of Ukraine).  



 

 

8 

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 connection of the listed above essential elements of crime with contractual 

freedom is disclosed through their correlation with various types of invalid transactions 

(agreements and unilateral transactions), the commission of which by the affeted person 

is desirable for the perpetrator. Thus, the essential element of crime «Extortion» 

(Art. 189 of the Criminal Code of Ukraine) provides for coercion to a non-repayable or 

formally repayable invalid property deal entered into by the affected person under the 

influence of physical (mental) pressure from the side of the perpetrator (Art. 231 of the 

Civil Code of Ukraine). The essential element of crime «Counteraction to legitimate 

economic activity» (Art. 206 of the Criminal Code of Ukraine) in part of the 

requirement to «conclude an agreement» consists in coercion the affected person to 

commit an invalid payable transaction in the field of economic activity under the 
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influence of violence (Art. 231 of the Civil Code of Ukraine). The essential element of 

crime «Fraud» (Art. 190 of the Criminal Code of Ukraine) consists in the imaginary-

voluntary transfer of property (rights to property) by the affected person to the 

perpetrator on the terms previously agreed upon by them in the absence of the 

perpetrator's intention concerning their execution, that is, it involves committing an 

invalid property deal under the influence of deception. The essential element of crime 

«Fraud with financial resources» (Art. 222 of the Criminal Code of Ukraine) (in terms 

of obtaining a loan) provides for transfer of money by the affected person to the 

perpetrator for temporary use on the basis of a contract of invalid loan agreement 

concluded under the influence of deception in the presence of the perpetrator’s intention 

of its return. 

At the same time, all such transactions also fall into the category of void transactions 

that violate public order, since they are aimed at violating human rights and/or an 

unlawful alienation of property (Art. 228 of the Civil 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 essential element of crime «Instilling property damage by deception or abuse of 

trust» (Art. 192 of the Criminal Code of Ukraine) establishes criminal responsibility for 

unscrupulous debtors for civil torts consisting in intentional non-fulfillment of 

contractual obligations towards the affected loan suppliers, if this caused significant 

material damage. Such contractual obligations may involve the use of temporarily 

transferred property or performing payments under the contract.  

The essential element of crime «Coercion to fulfillment or non-fulfillment of civil 

obligations» (Art. 355 of the Criminal Code of Ukraine) in terms of the requirement to 
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«fulfill the obligation» establishes criminal responsibility for loan suppliers who, 

through the use of violence, attempt to exercise the right to claim the due fulfillment of 

an existing contractual civil obligation by the affected debtor. 

The essential element of crime «Forcible assertion of right» (Art. 356 of the Criminal 

Code of Ukraine) establishes criminal responsibility for loan suppliers who at the stage 

of execution of the contract overstep the limits of defence of their rights in the following 

forms: alienate property owned by the affected person on account of debt repayment; 

wrongfully deprive the counterparty of the property temporarily granted to them; 

illegally detain property of the affected person. 

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 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. Such obligation 

may arise from the statutory restrictions on contractual freedom, which must be taken 

into account during the criminal and legal evaluation. 

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. Traditional approach in domestic criminal science is assessment in aggregate – 

in terms of the size of the actual debt the act is assessed according to Art. 355 of the 

Criminal Code of Ukraine «Coercion to fulfillment or non-fulfillment of civil 

obligations», and in part in which the requirements of the perpetrator exceed the actual 

debt – under Art. 189 of the Criminal Code of Ukraine «Extortion». At the same time, 

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 
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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.  
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ВСТУП 

 
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 



 

 

18 

«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, 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 
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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 

засобів наукового пізнання соціально-правових явищ та процесів, що забезпечило 
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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 
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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: 

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

особи у межах здійснення підприємництва або некомерційного господарювання; 

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.); 
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– 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. 

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 
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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. 



 

 

26 

 

РОЗДІЛ 1 

 СВОБОДА ДОГОВОРУ ЯК ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ У КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРАВІ УКРАЇНИ 

 
1.1. Розгляд принципу свободи договору крізь призму ціннісної концепції 

об’єкта злочину 

 

Національна та громадська безпека, здоров’я особи та населення – охорона цих 

та деяких інших об’єктів кримінальним законом є очевидною навіть у разі 

поверхневого ознайомлення зі змістом КК України. На противагу цьому, 

проблематика обраної теми дослідження («Кримінально-правова охорона свободи 

договору»), насамперед, вимагає з’ясування того, чи взагалі свободу договору 

охороняє кримінальний закон та чи виступає вона об’єктом певних складів 

злочинів. 

Але, поставивши завдання розглянути свободу договору у якості об’єкта 

злочину, ми повинні спершу чітко визначитись із «системою координат». Іншими 

словами, необхідно проаналізувати уже класичну для кримінально-правової науки 

проблему: що саме виступає об’єктом злочину? 

Поняття «об’єкт» (із лат. «objectum» – річ, предмет) є філософською категорією 

та буквально означає щось, що протистоїть суб’єкту, тобто свідомості, 

внутрішньому світу як дійсне, як частина зовнішнього світу [277, с. 313]. Об’єкт, 

відповідно, існує реально та не є витвором уяви чи ідеєю. 

Таке філософське визначення об’єкта не викликає заперечень, як і твердження, 

що об’єктом злочину є те, на що посягає злочинне діяння, чому воно заподіює або 

може заподіяти шкоду [28, с. 68]. Ще у 1923 р. С. В. Познишев вказав, що 

«об’єктом злочину може вважатися лише те, що служить, так би мовити, мішенню 

для злочинця, знищується, видозмінюється так чи інакше, словом, страждає від 

діяння злочинця» [177, с. 53]. На жаль, на цьому консенсус і закінчується. 
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Головна дискусія існує навколо того, чи можна вважати (а точніше, 

продовжувати вважати) об’єктом злочину суспільні відносини [73, с. 429].  

Визнання об’єктом злочину охоронюваних нормами права відносин, що 

складаються між людьми у суспільстві, було пануючим у радянський період. 

Відомими прихильниками концепції суспільних відносин є Б. С. Нікіфоров [157], 

А. А. Піонтковський [175], В. К. Глістін [47], М. Й. Коржанський [100], 

В. Я. Тацій [222]. У наш час ця концепція хоча і знаходить нових поціновувачів 

[108, с. 93–94; 236], проте все ж поступово перетворюється із найбільш впливової 

на найбільш критиковану. 

Критика суспільних відносин як об’єкта злочину зумовлена, по-перше, 

переорієнтацією української правової системи на нові, несоціалістичні цінності; 

по-друге, неспроможністю застосувати концепцію суспільних відносин для 

пояснення об’єктів деяких злочинів; по-третє, природним розвитком науки 

кримінального права, внаслідок чого виникають нові теорії об’єкта злочину, що, 

природно, заперечують давніші напрацювання у цій сфері. 

Щодо першої причини (перехід до нових цінностей) науковці зазначають, що 

визнання суспільних відносин об’єктом злочину було породжене загальною 

недооцінкою значення особистості в соціальному житті, підміною поняття 

«людина» знеособленим «особа як сукупність суспільних відносин» [271, с. 6]. 

Успіх концепції суспільних відносин пояснювався тим, що «...вона повністю 

співпадає з марксистсько-ленінським баченням співвідношення держави, 

суспільства і особистості, в котрому особистості відводиться роль гвинтика в 

системі суспільних відносин, – і далі, – надання гіпертрофованого значення 

об’єкта злочину в вигляді суспільних відносин...» [80, с. 150–152]. 

Сьогодні ж ситуація змінилася. На думку Є. В. Фесенка, «концепція визначення 

об’єкта злочину як суспільних відносин здається дещо заідеологізованою, не 

відповідає вона і сучасним поглядам щодо оцінки соціальних цінностей, які бере 

під захист кримінальний закон» [273, с. 75]. Адже людина не може бути зведена 

до простого носія суспільних відносин [27, с. 86].  
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Друга причина, через яку критикують концепцію суспільних відносин як 

об’єкта злочину, як уже зазначалося, є її обмеженість, неуніверсальність [128, 

с. 91]. Про цю проблему слушно висловився Г. П. Новосьолов. Наведемо без 

скорочень думку вченого: «Радянська кримінально-правова наука за весь період 

свого існування так і не змогла створити теорію, здатну усунути розбіжності між 

декларованим розумінням об’єкта злочину та його характеристикою стосовно 

конкретних складів злочинів. Не тільки раніше, але і в наш час прибічники 

критикованої точки зору в межах Особливої частини КК України як об’єкт 

злочину розглядають особистість, здоров’я, честь, гідність, конституційні права і 

свободи, громадську безпеку, конституційні засади, мир і безпеку людства тощо – 

те, що ніяк не може бути названо суспільними відносинами як такими» [163, 

с. 23–24]. 

Під час аналізу багатьох складів злочинів концепція суспільних відносин не 

спрацьовує та виглядає, як мінімум, надуманою. Так, дивно, якщо не цинічно, 

виглядає твердження, що при вбивстві шкоду завдано суспільним відносинам, а 

не людині як такій чи її життю.  

Саме поняття суспільних відносин вважають надто нестійким та абстрактним, 

щоб його можна було покласти в основу об’єкта злочину [38, с. 9–10]. Як 

зауважив В. П. Ємельянов, «яким би чином, використовуючи будь-які аргументи, 

не доводилася теза, що злочином заподіюється шкода суспільним відносинам, у 

реальній дійсності нічого подібного не відбувається і відбутися не може» [72, 

с. 172–182]. 

Зокрема, О. М. Кривуля і В. М. Куц дійшли висновку, що «сьогодні не існує 

жодних підстав для повсякденного звертання правознавця до такої високої 

філософської категорії, як суспільні відносини, а особливо для оперування нею 

при визначенні об’єкта злочину» [103, с. 70–75]. Оригінальною і слушною 

видається думка В. П. Ємельянова: «визнання в якості об’єкта злочину суспільних 

відносин суперечить принципу суб’єктивного ставлення у провину, оскільки в 

реальній дійсності жодна з осіб, які вчинили злочин, просто не в змозі 

усвідомлювати об’єкт вчиненого злочину у вигляді тої найскладнішої ієрархії 
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елементів суспільних відносин, як це подано прихильниками відомого постулату» 

[72, с. 172–182]. 

Від заперечення теорії суспільних відносин як об’єкта злочину було б небагато 

користі, якби натомість не пропонувались альтернативи. Закономірний розвиток 

науки кримінального права спричинився до виникнення низки нових теорій 

об’єкта злочину. Окрім суспільних відносин, об’єктом злочину пропонують 

вважати: 

 правові блага, що охороняються кримінальним законом (С. Б. Гавриш [39], 

А. В. Пашковська [117]); 

 цінності (Є. В. Фесенко [273, с. 75–78]); 

 людину, малі або великі групи людей, суспільство загалом (Г. П. Новоселов) 

[163, с. 53–64]; 

 сферу життєдіяльності людей (В. П. Ємельянов) [71, с. 125–135]; 

 соціальну безпеку, тобто стан захищеності важливих інтересів особи, 

суспільства та держави (О. К. Зателепін) [78, с. 29–31]; 

 суспільний інтерес, проти якого спрямовується злочин і який бере під свій 

захист кримінальне право (Б. С. Нікіфоров) [157, с. 4, 6]. 

Допоки ми не визначились із тим, що виступає об’єктом злочину, вважаємо 

доцільним вживати для позначення конкретних об’єктів злочину саме термін 

«явище». 

На наш погляд, відповідь на питання, що є об’єктом злочину, варто шукати 

насамперед у кримінальному законі. Згідно з ч. 1 ст. 1 КК України його 

завданнями є правове забезпечення охорони прав і свобод людини та 

громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, 

конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і 

безпеки людства, а також запобігання злочинам. 

Наведене положення прояснює розуміння загального об’єкта злочину 

законодавцем [230, с. 130]. Фактично, ми маємо офіційний перелік тих об’єктів, 

які охороняє кримінальний закон. Повторимо, ними виступають: права і свободи 
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людини та громадянина, власність, громадський порядок та громадська безпека, 

довкілля, конституційний устрій України, мир і безпека людства. Отже, пошук 

відповіді на питання, що є об’єктом злочину, зводиться до віднайдення того 

узагальнюючого поняття, яке б за своїми ознаками узгоджувалось із наведеними у 

ч. 1 ст. 1 КК України явищами, а за своїм обсягом – охоплювало б їх.  

У процесі пошуку відповіді на питання, що є об’єктом злочину, варто мати на 

увазі, що і загальний, і родовий, і безпосередній об’єкти злочину повинні бути 

єдиними у тому сенсі, що, скажімо, не може бути загальний об’єкт суспільними 

відносинами, а безпосередній – людиною. Цю вимогу можна назвати 

«вертикальною однорідністю об’єкта злочину». 

Розглядаючи теорію соціальної безпеки як об’єкта злочину, зазначимо таке. 

Згідно з ч. 1 ст. 1 КК України серед охоронюваних об’єктів, зокрема, названо 

громадську безпеку. Порівняємо поняття громадської та соціальної безпеки. 

Офіційне визначення громадської безпеки міститься у ст. 1 Закону України «Про 

особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку 

з підготовкою та проведенням футбольних матчів» від 08.07.2011 р. № 3673-VI, 

якою вважається стан захищеності життєво важливих інтересів суспільства, 

сконцентрованих у його матеріальних і духовних цінностях, від джерел небезпеки 

природного або штучного характеру. Поняття соціальної безпеки не визначається 

у нормативно-правових актах, тільки у правовій доктрині. Під соціальною 

безпекою пропонують вважати стан гарантованості правової та інституційної 

захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави від 

зовнішніх та внутрішніх загроз [211, с. 17]. Отже, можемо зробити висновок, що, 

незважаючи на незначні відмінності у дефініціях, поняття «громадська безпека» 

та «соціальна безпека» є однопорядковими, тому що означають одне і те ж – стан 

захищеності суспільства. Тож, соціальна безпека є лише одним із охоронюваних 

об’єктів, зазначених у ч. 1 ст. 1 КК України (поряд із правами і свободами 

людини, конституційним устроєм тощо). У зв’язку з цим зведення об’єкта 

злочину тільки до соціальної безпеки видається надто вузьким. 
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Розглянемо теорію визнання об’єктом злочину соціального (суспільного) 

інтересу. Суспільний інтерес є інтересом публічним [133, с. 116–121]. Суспільні 

інтереси відображають базові потреби людей [226, с. 19–25]. В основі суспільного 

інтересу лежать існуючі ззовні життєво важливі для всього суспільства потреби та 

блага [2, с. 137–142]. Як випливає з наведеного, ключовим елементом суспільного 

інтересу є термін «потреба». Але це поняття не є юридичним та позбавлене 

необхідної чіткості. Закон визначає права, а не потреби. Хоча, звісно, здійснення 

прав продиктовано задоволенням певних потреб. Проте не всі потреби отримали 

легітимацію у вигляді відповідних прав. На наш погляд, категорія суспільного 

інтересу є надто невизначеною, щоб бути покладеною в основу розуміння об’єкта 

злочину. Заслуговує на увагу також висновок В. П. Ємельянова: проаналізувавши 

значення слова інтерес, учений зазначив, що інтерес – це не саме явище, дія, 

подія, а лише причина, психологічна підстава таких, відношення до них і поза 

зв’язком із ними існувати не може, тому посягнути безпосередньо на інтерес 

неможливо, у дійсності посягання відбувається на ті реалії, в яких є чиясь 

зацікавленість [72, с. 172–182]. 

Також варто вказати на те, що у юридичній науці поняття інтересу має своє 

трактування, відмінне від загального. Офіційно тлумачення цього терміна надав 

Конституційний Суд України у рішенні від 01.12.2004 р. № 18-рп/2004 (справа 

про охоронюваний законом інтерес). Судом роз’яснено, що інтерес є дозволом та 

відображає прагнення його носія до того, що не заборонено законом (до 

користування певним конкретним матеріальним або нематеріальним благом). 

Але, на відміну від суб’єктивного права, інтерес не забезпечується юридичним 

обов’язком іншої сторони, оскільки прямо не закріплений нормативно та 

випливає з формули «дозволено все, що не заборонено законом». Через це 

категорія суспільного інтересу набуває додаткової невизначеності через 

можливість двоякого трактування інтересу: або у його загальному значенні, або у 

спеціально юридичному. 

Не можна погодитись і з визнанням сфери життєдіяльності людей як об’єкта 

злочину. Це поняття наявне в екологічному законодавстві. У преамбулі Закону 
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України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 26.06.1991 р. 

№ 1264-XII забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини 

визначено невід’ємною умовою сталого економічного та соціального розвитку 

України. Незважаючи на це, поняття життєдіяльності є все-таки поняттям 

природничих наук, а не юриспруденції, та означає те середовище (природне і 

штучне), у якому існує та розвивається людина. Визнання об’єктом злочину 

сфери життєдіяльності людини виглядатиме надмірно натуралістично. Крім того, 

такі об’єкти, як мир і безпека людства, конституційний устрій навряд чи можна 

віднести до сфери життєдіяльності людини у її звичному розумінні. 

Що ж належить вважати об’єктом злочину? Як можна узагальнююче назвати 

зазначені у ч. 1 ст. 1 КК України права і свободи людини та громадянина, 

власність, громадський порядок та громадську безпеку, довкілля, конституційний 

устрій України, мир і безпеку людства? На нашу думку, це ніщо інше, як цінності 

[293, с. 12]. Положення ч. 1 ст. 1 КК України узгоджуються із ст. 3 Конституції 

України, у якій зазначено: «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» 

[99]. 

Тому ми приєднуємося до ціннісної концепції об’єкта злочину, яку обґрунтував 

Є. В. Фесенко [273, с. 75–78]. Проте вважаємо за необхідне доповнити її кількома 

уточненнями, розпочавши з аналізу поняття «цінності». 

Перш за все, нас не цікавлять побутові значення слова «цінність» як «вираженої 

в грошах вартості чого-небудь; ціни» [206, с. 237] чи як синоніма слів «значення», 

«важливість» [164, с. 456]. Ми ж будемо відштовхуватися від розуміння цінності 

як філософської категорії, яку досліджує окремий розділ філософії – аксіологія 

[87, с. 256–259]. 

Вдалим аксіологічним визначенням цінностей, на думку вчених, є визначення 

В. П. Тугарінова: «цінності несуть ті предмети, явища та їх властивості, які 

потрібні (необхідні, корисні, приємні тощо) членам певного суспільства чи класу 

або окремій особі як засіб задоволення їхніх потреб та інтересів, а також ідеї і 

спонукання як норми мети чи ідеалу» [217, с. 68]. Як бачимо, таке філософське 
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визначення цінностей занадто широке для застосування у межах науки 

кримінального права, а тому потребує відповідних уточнень. 

Перше уточнення стосується цінностей як ідей та спонукань, що згадуються у 

наведеному визначенні. У філософії цінності поділяються на суб’єктивні та 

предметні. Суб’єктивні цінності є способами та критеріями, на основі яких 

проводяться самі процедури оцінювання відповідних явищ, вони закріплюються в 

суспільній свідомості і культурі, виступаючи орієнтирами діяльності людини; це 

настанови й оцінки, вимоги й заборони, цілі та проекти, які відображено у формі 

нормативних настанов [217, с. 258].  

Предметними цінностями є усе розмаїття предметів людської діяльності та 

залучених до їхнього кола природних явищ як об’єктів ціннісного відношення 

[217, с. 258]. Наприклад, довкілля є предметною цінністю. А максима «стався до 

інших так, як би ти хотів, щоб вони ставилися до тебе» – суб’єктивною цінністю. 

Предметні цінності об’єктивно існують ззовні щодо людини та є об’єктами, 

значущими для неї. Щоправда, наділення реальних об’єктів цінністю (ціннісна 

оцінка) є суб’єктивним процесом, що відбувається у свідомості. Суб’єктивні ж 

цінності існують виключно ідеально – на рівні думок. Оскільки не можна 

заподіяти шкоду думці як такій, об’єктом злочину можуть бути визнані лише 

предметні цінності. Опосередковано цю думку виразив і Є. В. Фесенко, 

визначаючи цінностями саме об’єкти матеріального світу [273, с. 75–78]. 

Проте варто мати на увазі, що такими цінностями можуть бути не лише фізичні 

об’єкти, доступні для чуттєвого сприйняття, але нематеріальні явища, у тому 

числі соціального походження (наприклад, мир і безпека людства). Так, 

Є. В. Фесенко, досліджуючи структуру цінностей, диференціював блага на 

матеріалізовані та нематеріалізовані [273, с. 75–78]. 

Друге уточнення стосується рівня цінностей. Рівень цінностей відображає 

масштаб їхнього визнання. За рівнем цінності поділяють на особистісні, 

соціальних та професійних груп, національні та загальнолюдські [58, с. 25]. Не 

викликає сумніву, що кримінальний закон не може стояти на охороні абсолютно 

усіх цінностей. Кожна особа володіє своїм неповторним спектром цінностей, який 
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не завжди відповідає (а інколи і суперечить) загальноприйнятим. Тому об’єктом 

злочину можуть бути визнані лише національні та загальнолюдські цінності – 

певний загальний стандарт, що панує у державі. Такі цінності можна назвати 

соціальними, тому що породжені та існують вони у певному суспільстві. 

Третє уточнення стосується характеру цінностей. Річ у тім, що цінності 

бувають естетичними, релігійними, моральними, науковими тощо [86, с. 91]. 

Об’єктом злочину можуть бути лише правові цінності – тобто цінності, що 

випливають з природного права та (або) прямо закріплені позитивним правом. Це 

випливає з принципу «nullum crimen sine lege» (немає злочину без вказівки на це в 

законі). Правові цінності є деонтичними цінностями, тобто відрізняються чітко 

вираженим характером; правові цінності охороняють держава та її органи [275, с. 

259]. Прикладом правової цінності, що закріплена позитивним правом, є 

положення ст. 3 Конституції України: «людина, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю» [99]. 

Отже, визнаючи об’єктом злочину цінності, доцільно мати на увазі: 1) за основу 

взято філософсько-аксіологічне розуміння поняття «цінності», а не побутове; 

2) йдеться тільки про предметні соціальні цінності, що мають правовий характер 

[293, с. 12]. 

Ціннісна концепція об’єкта злочину є галузевим продовженням ціннісного 

підходу до права загалом, поява якого пов’язана з поширенням природно-

правових поглядів. У рамках філософії права розвинувся визначений теоретичний 

напрямок – аксіологічний чи правова аксіологія, що, своєю чергою, спирається на 

поняття загальної аксіології, на теоретичні положення про цінності взагалі [275, 

с. 256]. Завданням права визнано охорону та захист соціальних цінностей [76, 

с. 208]. Право закріплює та охороняє численні цінності суспільного життя – 

свободу, справедливість, життя, здоров’я, гідність, матеріальний добробут, 

здорове довкілля, працю, сім’ю тощо [49, с. 51].  

Ціннісна теорія, попри ґрунтовну теоретико-правову основу, відображена 

також і у вітчизняному законодавстві. Йдеться про уже згадуване положення ст. 3 
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Конституції України, яка закладає основи ієрархії соціальних цінностей у нашій 

державі, ставлячи людину на найвищий щабель. 

У зв’язку із цим може виникнути питання, чи не краще визнавати об’єктом 

злочину людину, як це, зокрема, пропонує робити Г. П. Новосьолов [163, с. 53–

64]. Ще у позаминулому столітті А. Ф. Кістяківський зазначав, що об’єктом 

злочину може бути, взагалі кажучи, тільки людина з усіма правами, установками, 

що нею, як істотою суспільною, створюються [90, с. 280]. Безумовно, правові 

цінності є вторинними щодо поняття особистості [275, с. 262]. Адже цінність 

означає значущість чого-небудь саме для людини (людей, соціуму). Відповідно, 

не можна заперечити той факт, що заподіяння шкоди певним цінностям прямо 

(наприклад, у разі заподіяння тілесних ушкоджень) чи опосередковано 

(наприклад, при ухиленні від сплати податків, унаслідок чого страждає система 

соціального забезпечення) спричиняє шкоду людині (людям). Проте, на нашу 

думку, визнання людини (суспільства) об’єктом злочину, хоч і принципово 

узгоджується із ціннісним підходом, проте ігнорує усе різноманіття цінностей, що 

існують та охороняються кримінальним законом, замінюючи їх лише однією – 

людиною чи об’єднаннями людей. Варто зазначити, що ст. 3 Конституції України 

визнає людину найвищою – але не єдиною – соціальною цінністю. Відтак, такий 

підхід здається певною мірою спрощеним та малоінформативним. 

У контексті концепції цінностей неможливо оминути увагою позицію тих 

учених, які пропонують вважати об’єктом злочину правові блага [37, с. 61]. 

С. Б. Гавриш пропонується об’єкт злочину розглядати у двох площинах: по-

перше, як нормативну, правову категорію, адже злочин перш за все порушує 

норму кримінального права; по-друге, як благо, що захищається цією нормою 

(«правове благо») [38, с. 4–14, 10–15]. Цієї думки притримуються й інші науковці, 

такі як А. Наумов, С. Расторопов, В. Філімонов та інші [154, с. 159; 190, с. 40; 274, 

с. 98]. На нашу думку, немає підстав виділяти «нормативний» аспект об’єкта 

злочину. Ми поділяємо позицію А. Н. Трайніна, згідно з якою правова норма не 

зазнає шкоди у разі злочинного посягання, а, відтак, і не може бути об’єктом 

злочину [227, с. 174–175]. 
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Благом є те, що задовольняє потреби людей, відповідає їхнім інтересам, цілям і 

намірам [109, с. 126]. У такому значенні це поняття, в принципі, відповідає 

поняттю «цінність». С. Б. Гавриш називає ці поняття синонімами та визначає 

благо як охоронювану цінність [37, с. 61; 38, с. 4–15]. А Є. В. Фесенко відносить 

до цінностей також і блага [272, с. 9–12]. Наведене свідчить про єдність цих 

понять. Водночас, за даними енциклопедичних словників, у ХІХ ст. поняття 

«благо» витіснилось поняттям «цінність» [208, с. 144; 276, с. 55]. 

Окрім цього, «благо» може означати: 1) добро, щастя; 2) достатки, вигоди, дари 

природи і. т. ін.; все те, чого потребує людина в житті; 3) добре (прислівник) [158, 

с. 153–154].  

Відзначаючи суттєву схожість ціннісної концепції та концепції правових благ, 

вважаємо доцільним керуватися все ж першою, оскільки: 1) поняття блага має 

більше значень, аніж поняття цінність, що не сприяє чіткості його розуміння у 

межах права; 2) у царині філософії поняття «благо» втратило свою актуальність, 

оскільки витіснилося поняттям «цінності»; 3) саме термін «цінність» законодавчо 

закріплений у ст. 3 Конституції України. 

Завершуючи аналіз концепцій об’єкта злочину, вважаємо актуальною таку 

думку М. В. Семикіна: «у нашому найскладнішому суспільному організмі такі 

категорії, як блага, цінності, сфери життєдіяльності, люди, інтереси, відносини 

знаходяться у нерозривному діалектичному взаємозв’язку та взаємодії, а тому 

неможливо посягнути на одну з категорій, не торкаючись тією чи іншою мірою 

іншої» [197, с. 62]. 

Поряд із поняттям «об’єкт злочину» часто використовують й інше – «об’єкт 

кримінально-правової охорони». Ми підтримуємо позицію тих учених, які 

розмежовують ці поняття. На думку А. А. Музики та Є. В. Лащука, поняття 

«об’єкт злочину» і «об’єкт кримінально-правової охорони» розрізняються за 

структурою і значенням [142, с. 55]. Об’єкт кримінально-правової охорони – це 

цінність, поставлена під охорону кримінального закону, на яку ще не вчинено 

злочинного посягання, а об’єкт злочину – це та ж сама цінність, яка вже зазнала 

злочинного впливу, на котру вже здійснено суспільно небезпечне посягання, 
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передбачене Особливою частиною КК України [89, с. 185–190]. Саме злочинне 

посягання перетворює об’єкт кримінально-правової охорони на об’єкт злочину 

[119, с. 11]. Тобто співвідносяться аналізовані поняття подібно до того, як поняття 

«злочин» та «склад злочину» між собою. Так, В. О. Навроцький зазначив, що 

поняття «суб’єктивна сторона злочину» характеризує фактично вчинене злочинне 

посягання (коли відбувся конкретний злочин). Натомість поняття «суб’єктивна 

сторона складу злочину» є законодавчою моделлю та складається із ознак, які 

виділяє кримінальний закон [265, с. 266]. 

Перейдемо тепер до аналізу свободи договору крізь призму ціннісної концепції 

об’єкта злочину. Для цього окреслимо спершу зміст принципу свободи договору.  

Свобода договору виникла тоді ж, коли і сам договір, адже основним 

елементом останнього є узгодження вільного волевиявлення його сторін [285, 

с. 209–212]. Свобода договору є іманентною ознакою самого договору. Це, своєю 

чергою, вимагає хоча б короткого дослідження поняття «договору». 

Згідно з ч. 1 ст. 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше 

сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та 

обов’язків. Слід зазначити, що у країнах англосаксонської правової системи панує 

теорія обіцянки, згідно з якою договір визначається як обіцянка або набір 

обіцянок, виконання яких закон визнає обов’язковим та за порушення яких він 

наділяє постраждалу сторону засобами захисту [294, c. 11–24; 295, c. 46–83]. 

Вказівка у ч. 1 ст. 626 ЦК України договору на те, що він впливає саме на 

цивільні права та обов’язки, означає, що йдеться про визначення цивільно-

правового договору. Помилково ототожнювати поняття «договір» та «цивільно-

правовий договір», оскільки вони співвідносяться як ціле і частина. Як зазначає 

В. Мілаш, позиція суто цивільної галузевої належності договору на сьогодні не 

витримує жодної критики [139, с. 31–36]. Відтак, у контексті дослідження 

злочинних посягань на свободу договору важливо встановити, які саме види 

договорів можуть бути предметом відповідного аналізу, а які – ні. 

Існує багато галузевих договорів, специфіка яких випливає із особливостей 

правового регулювання конкретної галузі права. Відносини між суб’єктами 
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господарювання відбуваються на основі господарських договорів (Глава 20 

Господарського кодексу (ГК) України. У сфері трудових відносин центральними 

правовими інститутами виступають трудовий договір, що регламентується 

Главою 3 КзПП (Кодексу законів про працю) України, та колективний договір 

(Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р. № 3356-XII). 

У сімейному праві поширеними є шлюбні договори (Глава 10 СК України). 

У сфері природоресурсного права набуття та здійснення прав на земельні 

ділянки реалізується шляхом укладення договорів ренти, дарування, міни, 

договірних земельних сервітутів, емфітевзису, суперфіцію (ст.ст. 81, 91, 100, 102-

1 Земельного кодексу України). Водні об’єкти надаються у користування на 

підставі відповідних договорів оренди (ст.ст. 6, 51 Водного кодексу України), а 

користування надрами реалізується на підставі угод про розподіл продукції 

(ст.ст. 4, 13 Кодексу України про надра). 

Можна констатувати, що договірне регулювання відносин притаманне усім 

галузям приватного права. Нагадаємо, що приватне право забезпечує приватний 

інтерес, що матеріалізується в інтересах окремих осіб (фізичних та юридичних), 

які є юридично рівними (непідпорядкованими), та прямо не стосується діяльності 

держави (місцевого самоврядування) [176, с. 6, 11, 16]. Публічне право забезпечує 

суспільний інтерес, учасниками публічно-правових відносин виступають або 

суб’єкти владних повноважень між собою, або суб’єкт владних повноважень та 

приватна особа, що передбачає наявність відносин влади і підпорядкування [199, 

с. 131]. Сьогодні, як відзначають науковці, відбувається активний процес дифузії, 

взаємопроникнення приватного та публічного права [40, с. 212]. З одного боку, 

держава часто-густо починає бачити публічний інтерес у традиційних 

приватноправових відносинах і визнає за собою право на втручання в розвиток 

цих відносин («публіцизація приватного права») [176, с. 7; 130, с. 293]. З другого 

боку, у традиційно публічні галузі права входять диспозитивні елементи і, мабуть, 

найяскравішим прикладом цьому є використання договору.  

Ідеться про так звані нормативно-правові договори, що містять правила 

загального та обов’язкового характеру, які за необхідності можна застосовувати 
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до невизначеного кола осіб [129, с. 287–289]. Й у цьому полягає їхня відмінність 

від «звичайних» договорів (назвемо їх індивідуально-правовими). Згідно зі 

ст.ст. 511, 636 ЦК України договір не може створювати обов’язки для третіх осіб. 

Це означає, що правила поведінки, встановлені індивідуально-правовим 

договором, стосуються винятково сторін договору. Натомість нормативно-

правовий договір покликаний регулювати поведінку тих суб’єктів, що не брали 

участі у його укладенні. 

До нормативно-правових договорів належать: 1) міжнародні договори між 

державами чи їх об’єднаннями (ст. 2 Закону України «Про міжнародні договори 

України» від 29.06.04 р. № 1906-VI); 2) адміністративні договори за участю 

суб’єкта владних повноважень (ст. 3 Кодексу адміністративного судочинства 

України); 3) конституційно-правові договори (наприклад, Конституційний договір 

між Верховною Радою України та Президентом України «Про основні засади 

організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в 

Україні на період до прийняття нової Конституції України» від 8 червня 1995 р.). 

Промовистим прикладом проникнення приватних елементів у публічні галузі 

права є запровадження у кримінальне процесуальне право угоди про примирення 

та угоди про визнання винуватості (ст.ст. 471, 472 КПК (Кримінального 

процесуального кодексу) України), що можуть бути укладені під час 

кримінального провадження. Такі угоди можна охарактеризувати як досягнутий у 

процесі домовленостей між стороною обвинувачення чи потерпілим та стороною 

захисту компроміс на взаємовигідних для обох сторін умовах щодо вирішення 

кримінально-правового конфлікту [69, с. 12]. На відміну від нормативних 

договорів, вони мають індивідуально-правовий характер, хоч і існують у межах 

галузі публічного права – кримінального процесу. 

Наведений аналіз сфер використання договору дає підстави з упевненістю 

стверджувати, що цей правовий інструмент перетворився на універсальний 

регулятор суспільних відносин [20, с. 49] у всіх галузях приватного та публічного 

права. 
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Потрібно зробити застереження, що у цій роботі ми досліджуватимемо 

кримінально-правову охорону свободи саме індивідуально-правових договорів, 

які укладають у межах приватних галузей права. Відтак, не будуть аналізуватися 

суспільно небезпечні посягання на свободу угод, закріплених у КПК України, та 

нормативних договорів. Звісно, теоретично можна змоделювати посягання на 

свободу нормативних договорів, коли, наприклад, одну державу інша примушує 

до укладення певного міжнародного договору, або коли певний орган виконавчої 

влади нав’язує іншому деякі умови договору, що ними укладається, проте такі 

випадки все ж, вважаємо, є занадто абстрактними, щоб виступати продуктивним 

предметом дослідження у межах кримінального права. 

Проведений аналіз поняття та сфери поширення договору дає змогу перейти до 

розкриття змісту свободи договору. 

Нормативну фіксацію цей принцип отримав у першій половині XX ст. у праві 

багатьох країн [141, с. 37]. У межах української правової системи свобода 

договору є цивільно-правовою конструкцією, що законодавчо закріплена у ст. 3 

ЦК України як загальна засада цивільного законодавства. Відповідно до ст. 627 

ЦК України свобода договору проявляється у тому, що сторони договору є 

вільними: 

– в укладенні договору; 

– у виборі контрагента за договором; 

– у визначенні умов договору з урахуванням вимог ЦК України, інших актів 

цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та 

справедливості. 

У сфері господарювання принцип свободи договору знайшов часткове втілення 

у положеннях ч. 4 ст. 179 ГК України: при укладенні господарських договорів 

сторони можуть визначати зміст договору на основі вільного волевиявлення, коли 

сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не 

суперечать законодавству. 
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Наведений перелік проявів свободи договору не варто вважати вичерпним. 

Зважаючи на зміст положень Розділу 2 Книги 5 ЦК України, науковці виділяють 

дві стадії договірного процесу – укладення договору та виконання укладеного 

договору. Наведемо прояви свободи договору, що виділяються у правовій 

доктрині, згрупувавши їх залежно від стадії договірного процесу: 

1. На стадії укладення договору свобода договору знаходить своє втілення у: 

o Вільному вияві волі особи на вступ у договірні відносини; 

o Можливості вибору контрагента; 

o Свободі переговорів; 

o Свободі визначення умов договору сторонами; 

o Автономії волі сторін договору (можливість сторін договору обирати 

право, що підлягає застосуванню); 

o Свободі вибору сторонами форми договору;  

o Праві сторін укласти «непоіменований договір» (договір, що прямо не 

передбачений законом, але йому не суперечить); 

o Праві сторін укласти «змішаний договір» (з елементами кількох різних 

договорів); 

o Праві сторін визначати способи забезпечення договірних зобов’язань;  

o Праві сторін встановлювати відповідальність за порушення договірних 

зобов’язань. 

2. На стадії виконання договору свобода договору виражається: 

o Правом сторін продовжувати дію укладеного ними договору; 

o Правом сторін за взаємною згодою змінювати чи розривати укладений 

ними договір; 

o Правом сторони на односторонню зміну, розірвання чи відмову від 

договору у встановлених випадках [124, с. 53; 61, с. 231–235; 136, с. 57; 20, 

с. 135–136; 65, с. 186–201; 50, с. 148]. 
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Необхідно зробити кілька застережень щодо змісту та сфери дії свободи 

договору. Прикметно, що доктринальний цивілістичний зміст цього принципу 

значно ширший, аніж його законодавче формулювання. У ст. 627 ЦК України 

наведено лише три прояви свободи договору, причому, усі вони стосуються лише 

стадії його укладення. Свобода договору на стадії його виконання прямо не 

виділяється у ЦК України як складова свободи договору. Тим не менше, і після 

укладення договору його сторони зберігають, наприклад, право зміни чи 

припинення договору за взаємної згодою. Принцип свободи договору, як і всі інші 

закріплені позитивним правом універсальні правові принципи, законодавець 

розкриває стисло, невичерпно, окреслюючи загальну канву для його розуміння, 

яку у подальшому розширює наука та правозастосовна практика. У цій роботі ми 

будемо відштовхуватися саме від доктринального розуміння аналізованого 

принципу. 

Помилково вважати, що свобода договору, будучи закріпленою саме ЦК 

України, стосується лише галузі цивільного права. Оскільки свобода договору є 

невід’ємною властивістю договору, то її межі існування такі ж, як і самого 

договору. Принцип свободи договору наділяє людину широким ступенем 

автономії у регулюванні різноманітних відносин. Проте як далеко простягається 

ця автономія? Чи існують договори із «звуженою» свободою на стадіях їх 

укладення та виконання? Ці питання мають практичне значення у контексті 

вирішення питань кримінально-правової кваліфікації посягань на свободу 

договору. Якщо, скажімо, укладення певного договору є обов’язковим з огляду на 

положення закону, то примушування зобов’язаного контрагента до його 

укладення навряд чи є посяганням на свободу договору.  

Загалом, обмеження – невід’ємна якість будь-якого права, оскільки за їх 

відсутності право перетворюється у власну протилежність – свавілля [140, с. 52]. 

Обмеження свободи договору виникає на підставі імперативного припису до 

певної поведінки в межах договірного зобов’язання [218, с. 167]. Такий припис 

може бути: 
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 позитивним зобов’язуванням (встановлює прямий обов’язок сторін 

договору); 

 правовою забороною (виключає можливість певної поведінки сторін 

договору); 

 конкретним правовим дозволом (дозволяє певний варіант поведінки, 

фактично, забороняючи усі інші). 

Прикладом обмежень договірної свободи, що є позитивним зобов’язанням, є, 

зокрема, ті норми, що зобов’язують певних суб’єктів до укладення договорів 

відповідного виду. Наприклад: обов’язок банку укладати з клієнтами договори 

банківського рахунка (п. 2 ч. 2 ст. 1067 ЦК України); укладення господарського 

договору, заснованого на державному замовленні обов’язкове для державних 

комерційних підприємств (ст.ст. 75, 179 ГК України). Перелік можна продовжити. 

Обмеження-зобов’язання свободи договору можуть також стосуватись і 

визначення умов договору: при укладенні господарського договору сторони 

зобов’язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору (ч. 3 

ст. 180 ГК України). Також це можуть бути зобов’язання з приводу вибору певної 

форми договору: договір транспортного експедирування укладають у письмовій 

формі (ст. 9 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність»). 

Зобов’язання можуть стосуватися права змінювати договір: після видачі заставної 

зміни і доповнення до іпотечного договору та договору, яким обумовлене основне 

зобов’язання, можуть вноситися лише після анулювання заставної і видачі нової 

заставної (ст. 19 Закону України «Про іпотеку»). 

Прикладом обмежень договірної свободи, що є правовими заборонами, є такі 

положення: друга сторона договору приєднання не може запропонувати свої 

умови договору (ч. 1 ст. 634 ЦК України); строк дії договору оренди землі не 

може перевищувати 50 років (ст. 19 Закону України «Про оренду землі»). 

Вдалим прикладом конкретного правового дозволу, що є обмеженням свободи 

договору, є положення ч. 3 ст. 5 Закону України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг»: надавати фінансові кредити за 
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рахунок залучених коштів має право на підставі відповідної ліцензії лише 

кредитна установа. Формально, це положення уповноважує фінансові установи на 

укладення кредитних договорів, але його формулювання таке, що у ньому, 

фактично, міститься заборона щодо укладення кредитного договору будь-якими 

іншими суб’єктами, окрім фінансових установ. К. І. Забоєв називає такі 

обмеження «дозвільними», оскільки вони дозволяють щось, забороняючи все 

інше [75, с. 234]. 

Іншим прикладом таких конкретних правових дозволів є інститут переважних 

прав. Для правомочної особи він виступає в ролі правового засобу забезпечення 

можливості реалізації її пріоритетного права на укладення договору, а для 

зобов’язаної особи – в ролі обмеження її свободи у виборі контрагента за 

договором [50, с. 111].  

Поданий короткий аналіз обмежень свободи договору дозволяє попередньо 

зробити такі значущі для кримінально-правової кваліфікації висновки: 1) законом 

можуть встановлюватись обмеження свободи договору у певних випадках, що 

полягають у зобов’язуванні або забороні щодо його укладення; 2) для 

встановлення факту, що відбулося посягання на свободу договору, необхідно 

спершу визначити, чи не виключено (не обмежено) законом свободу договору у 

досліджуваній ситуації. 

Виступаючи загальним правовим дозволом, свобода договору на стадії 

укладення договору наповнюється суб’єктивними цивільними правами оферента 

та акцептанта, а потім (після укладення договору) – цивільними правами сторін 

договору [50, с. 62]. Іншими словами, свобода договору є комплексом 

суб’єктивних прав особи, які вона може реалізувати у приватних договірних 

відносинах з іншими особами. Таке розуміння свободи договору – як комплексу 

прав – ми вважаємо методологічно базовим для цього дослідження загалом і для 

співвіднесення свободи договору із об’єктом злочину зокрема. 

Чи узгоджується свобода договору із ціннісною концепцією об’єкта злочину? 

Іншими словами, чи є свобода договору правовою цінністю? Безумовно. Принцип 

свободи договору наділяє учасників приватних відносин комплексом 
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суб’єктивних прав. Будь-яке суб’єктивне право є цінністю, що охороняється 

законом. Саме правове забезпечення охорони прав людини і громадянина 

поставлено законодавцем на перше місце серед завдань КК України (ч. 1 ст. 1 

цього кодексу).  

Ми уже зазначали, що лише загальновизнані для конкретної держави та 

суспільства цінності здатні бути поставлені під охорону кримінальним законом. 

Але навіть такі цінності володіють своєю ієрархією, яка визначається їх 

значущістю для людини та суспільства. Це питання є особливо актуальним для 

кримінального права. Адже серед усіх видів юридичної відповідальності саме 

кримінальна відповідальність є найсуворішою для правопорушника. У зв’язку з 

цим кримінальний закон охороняє тільки найважливіші, фундаментальні 

соціальні цінності та передбачає відповідальність за ті посягання на них, що 

завдають не будь-якої, а «істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, 

суспільству або державі» (одна із ознак злочину – ч. 2 ст. 11 КК України). 

Значущість тієї чи іншої цінності не підлягає точному виміру – лише відносній 

оцінці. Так, свободу договору вважають: 

• загальною засадою цивільного законодавства (позиція законодавця – ст. 3 ЦК 

України); 

• верховним началом усієї галузі цивільного права [178, с. 57]; 

• основоположним початком для розвитку усього цивільного обігу [52, с. 39]; 

• загальним принципом цивільного законодавства [36, с. 162]; 

• основоположним принципом для розвитку майнового обігу [141, с. 36]. 

Цей принцип визнала і світова спільнота. Ст. 1.1 Принципів міжнародних 

комерційних договорів від 01.01.1994 (Принципів УНІДРУА) називається 

«свобода договору» та звучить так: «сторони вільні вступати в договір та 

визначати його зміст» [181, с. 328].  

У зарубіжних державах принцип свободи договору є однією з основ цивільного 

та торговельного права [51, с. 22–23]; наріжним каменем приватного права [66, 
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с. 4]; одним із основних прав людини, а не лише суб’єктів цивільних 

правовідносин [141, с. 37]. 

Отже, можемо стверджувати, що свобода договору за своєю суттю 

узгоджується із ознаками об’єкта злочину, а її значення для суспільства досягає 

достатнього рівня, щоб свобода договору поставала об’єктом кримінально-

правової охорони. 

Питання доцільності криміналізації договірних відносин є дискусійним. Ми 

підтримуємо думку Н. І. Пікурова, що для регулювання і захисту економічних 

відносин найбільш прийнятні правові методи, які передбачають свободу 

укладення угоди, широкі межі розсуду сторін, зв’язування їх, перш за все, 

взаємною вигодою і лише в крайньому випадку правовим примусом. У той же 

час, існують такі форми посягань на економічні відносини, запобігання яким явно 

виходить за межі можливостей приватного права. Йдеться про правопорушення у 

сфері економіки, які становлять серйозну загрозу умовам існування 

цивілізованого суспільства, завдають шкоди не тільки приватним інтересам 

суб'єктів економічних відносин, а й публічним інтересам [172, с. 42]. 

Цілі кримінальної та цивільної відповідальності різняться. Як відомо, у 

приватних відносинах за заподіяння майнової шкоди настає цивільно-правова 

відповідальність у формі відшкодування такої шкоди (ст.ст. 22, 611, 1166 ЦК 

України). Відшкодування заподіяної шкоди у межах цивільної відповідальності за 

своєю суттю є відновлювально-компенсаційною, тобто зумовлює відновлення 

майнового стану постраждалої сторони, який існував до порушення. На противагу 

цьому, передбачене санкцією статті кримінального закону покарання спрямоване 

не на відновлення прав контрагента, а на кару та виправлення порушника, а також 

на запобігання вчиненню нових злочинів як ним, так і іншими особами (ч. 2 ст. 50 

КК України). 

Будь-яке порушення свободи договору є цивільно-правовим деліктом, за 

вчинення якого настає цивільна відповідальність. Водночас, при скоєнні злочину, 

що посягає на свободу договору, настає кримінальна відповідальність. Тобто за 

одне і те ж правопорушення настає юридична відповідальність різної галузевої 
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належності – кримінальна та цивільна. Така ситуація не є порушенням принципу 

«non bis in idem», оскільки положення ст. 61 Конституції України забороняють 

подвійне притягнення до юридичної відповідальності тільки якщо така 

відповідальність є одного виду. Подібно, у ч. 3 ст. 2 КК України закріплено 

заборону притягнення саме до кримінальної (а не юридичної) відповідальності за 

той самий злочин більше одного разу.  

Настання кримінальної відповідальності за злочин, що посягає на свободу 

договору, передбачає вчинення суб’єктом злочину також і цивільного 

правопорушення, але зворотний зв’язок відсутній: цивільне правопорушення у 

більшості випадків не зумовлює настання кримінальної відповідальності. Для 

настання цивільної відповідальності багато з тих умов, що важливі для інституту 

кримінальної відповідальності, узагалі значення не мають. 

Для притягнення до цивільно-правової відповідальності неважливо, умисно чи 

необережно завдано шкоду (ч. 1 ст. 614 ЦК України), а у встановлених законом 

випадках настає відповідальність без вини (ст. 277, ч. 2 ст. 1167, ст.ст. 1173–1176, 

ч. 5 ст. 1187 ЦК України). У цивільному праві діє презумпція «винуватості»: 

«відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов’язання» (ч. 2 ст. 614 

ЦК України). У кримінальному праві відсутність вини означає відсутність 

злочину, оскільки за визначенням ч. 1 ст. 11 КК України злочином є лише винне 

діяння. У більшості випадків має значення форма вини: конкретний склад злочину 

може бути вчинений лише умисно або лише необережно. Непоодинокими є 

склади злочинів, які вчиняються винятково з певним видом вини (скажімо, у 

ст. 190 КК України «Шахрайство» це лише прямий умисел). Усі сумніви щодо 

доведеності вини особи тлумачаться на її користь (ст. 62 Конституції України). 

Деліктоздатність особи у цивільному та кримінальному праві теж відрізняється. 

У цивільному праві неповнолітня особа у віці від 14 років уже особисто несе 

відповідальність за порушення укладеного нею договору (ст. 33 ЦК України). 

Згідно зі ст. 22 КК України кримінальній відповідальності підлягають особи, яким 

до вчинення злочину виповнилося 16 років і лише за найбільш суспільно 

небезпечні злочини – з 14 років. Цивільну відповідальність можуть нести особи, 
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які не вчиняли правопорушення, замість фактичного порушника. Зокрема, у ст. 

1178 ЦК України врегульовано випадки відшкодування шкоди, завданої 

малолітньою особою, іншими суб’єктами. У кримінальному праві це не 

допустимо. 

Розмір заподіяної шкоди не має значення для настання цивільної 

відповідальності. У кримінальному праві він має значення у двох аспектах: 1) при 

відмежуванні деяких складів злочинів проти власності від адміністративних 

правопорушень (ст. 51 КпАП (Кодексу про адміністративні правопорушення) 

України «Дрібне викрадення чужого майна» встановлює граничну вартість майна, 

за викрадення якого не настає кримінальна відповідальність); 2) у злочинах з 

матеріальним складом законодавець часто визначає мінімальний розмір шкоди, 

необхідний для притягнення до кримінальної відповідальності (наприклад, у 

ст. 192 КК України «Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання 

довірою» така шкода повинна становити 50 нмдг (неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян) або більше). Якщо розмір завданої шкоди менший від 

встановленого у кримінально-правовій нормі, то суспільна небезпека діяння не 

досягає достатньої для злочину межі, тому для впливу на порушника цілком 

достатньо засобів цивільно-правової відповідальності. Щоправда, встановлення 

конкретного розміру шкоди є завжди певною мірою умовністю. Наприклад, два 

однакових діяння, що заподіюють майнову шкоду у розмірі 50 нмдг та 49 нмдг, за 

своєю суспільною небезпекою навряд чи істотно відрізняються. Проте у першому 

випадку наявний злочин, а у другому – ні. 

Незалежно від негативного чи схвального ставлення до питання криміналізації 

цивільно-правових деліктів (у тому числі порушень свободи договору), не можна 

ігнорувати той факт, що у чинному кримінальному законі така криміналізація уже 

проведена на рівні цілої низки статей Особливої частини КК України, які 

розглядатимемо далі. Ми вважаємо, що така ситуація сама собою не є втручанням 

у приватні відносини, оскільки, як було показано вище, для настання цивільної 

відповідальності потрібно мінімум умов (узагальнено кажучи, достатньо лише 

самого факту правопорушення), у той час як для притягнення до кримінальної 
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відповідальності потрібно встановити усю ту необхідну повноту ознак складу 

злочину, передбачених законодавцем. 

 

1.2. Огляд використання терміна «договір» у Кримінальному кодексі 

України 

 

Значення точного тлумачення понять, вжитих у тексті кримінального закону, 

важко переоцінити. Часто від того чи іншого варіанту розуміння певного терміна 

відрізняється не лише кваліфікація злочину та призначуване покарання, а навіть і 

відповідь на питання, чи був взагалі злочин як такий. 

Цілком очевидно, що при формулюванні ознак складів злочинів проти довкілля 

використовують поняття екологічного права, злочинів у сфері господарської 

діяльності – поняття господарського права, злочинів проти безпеки виробництва – 

поняття законодавства про охорону праці і т.д., а для з’ясування їх змісту 

необхідно звертатися до спеціальних «некримінальних» законодавчих актів. Як 

слушно зазначив Н. І. Пікуров, системні зв’язки кримінального закону з іншими 

галузями права накладають свій відбиток на його застосування, особливо, на 

кваліфікацію злочинів [173, с. 52]. 

Правило єдності юридичної термінології вимагає, щоб певний термін 

використовували у різних нормативних актах в одному значенні. Відтак, 

уважаємо, що у КК України, наскільки це можливо, вживання спеціальних 

термінів повинно бути максимально узгодженим із законодавчою термінологією 

відповідної галузі права, для якої той чи інший спеціальний термін є базовим [53, 

c. 165]. Через це ж варто уникати специфічного трактування (нібито для цілей 

кримінального права) «некримінальних» понять самим КК України та іншими 

джерелами вітчизняного кримінального права. 

За своїм первинним походженням термін «договір» та споріднені із ним 

терміни «угода», «правочин» є цивільно-правовими конструкціями. Водночас, 

кожен із них законодавець широко використовує у багатьох актах законодавства 

різної галузевої належності. 
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Терміни «угода», «правочин», «договір», хоч і не є кримінально-правовими, 

проте широко використовуються у кримінальному законі. У Загальній часині КК 

України вжито терміни «договір» (ст. 96-3 КК України), «міжнародний договір» 

(ст.ст. 3, 6, 7, 8 КК України), «угода про примирення або про визнання вини» 

(ст.ст. 65, 75 КК України). В Особливій частині КК України ці терміни фігурують 

у 15 статтях:  

 

Таблиця 1 

Використання термінів «угода», «договір», «правочин» в Особливій частині 

Кримінального кодексу України 

Т
ер

м
ін

 

Стаття 

КК 

України 

Фрагмент диспозиції статті 

Галузь права, 

до якої 

належить 

термін 

У
го

д
а 

173 Грубе порушення угоди про працю… Трудове право 

206 
…вимога…укласти угоду або не виконувати укладену 

угоду 

Господарське 

право 

220-2 
…внесення у звітність фінансової установи … відомостей 

про угоди 

Господарське 

право 

355 …вимога виконати чи не виконати … угоду Цивільне право 

389-1 
… невиконання …. угоди про примирення або про 

визнання винуватості 

Кримінальний 

процес 

Д
о
го

в
ір

 

232-1 
… особи, які мають доступ до … інформації у зв’язку з 

виконанням ними договірних зобов'язань 
Цивільне право 

244 
…якщо це не передбачено договором між Україною і 

заінтересованою іноземною державою… 

Міжнародне 

право 

354 
… особу, яка виконує роботу надає послугу відповідно до 

договору 
Цивільне право 

355 …вимога виконати чи не виконати договір… Цивільне право 

400-1 

… невнесення до ордера відомостей щодо обмежень 

повноважень, встановлених договором про надання 

правничої допомоги … 

Цивільне право 

438, 439, 

440 
… заборонені (передбачені) міжнародними договорами… 

Міжнародне 

право 

П
р
ав

о
ч
и

н
 

206-2 …заволодіння майном…шляхом вчинення правочинів Цивільне право 

209 Вчинення фінансової операції чи правочину з коштами… Цивільне право 

232-1 
Вчинення з використанням інсайдерської інформації … 

правочинів 
Цивільне право 

368-2 
Під передачею активів … розуміється укладення будь-

яких правочинів… 
Цивільне право 
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Натомість, словосполучення «свобода договору» взагалі не зустрічається у 

тексті КК України. Але це автоматично не вилучає її з-під об’єктів кримінально-

правової охорони, оскільки усі договори (угоди, правочини), про які вказано у 

диспозиціях статей Особливої частини КК України, наділені свободою на стадіях 

їх укладення та виконання як невід’ємною своєю властивістю (за умови, що такі 

правочини не є правопорушеннями, про що буде сказано нижче). 

На підставі наведених міркувань вважаємо за необхідне проаналізувати 

використання термінів «договір», «правочин» та «угода» у КК України, 

попередньо встановивши їх зміст та розмежувавши між собою з огляду на 

положення «материнських» щодо них галузей права. 

До набрання чинності ЦК України 2003 р. існувала така встановлена ЦК УРСР 

1963 р. термінологічна система: угода – узагальнююче поняття, що охоплювало як 

односторонні угоди, так і договори. Згідно зі ст. 41 ЦК УРСР 1963 р. угодою 

визнавались дії громадян і організацій, спрямовані на встановлення, зміну або 

припинення цивільних прав або обов’язків. Договір розглядали як дво- або 

багатосторонню угоду. 

Набрання чинності ЦК України 2003 р. зумовило перехід до нової 

термінологічної системи: правочин – узагальнююче поняття, що охоплює як 

односторонні правочини, так і договори [8, с. 165]. Згідно з ч. 1 ст. 202 ЦК 

України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення 

цивільних прав та обов’язків. Договір є дво- або багатостороннім правочином. 

Із зазначеного випливає, що головні зміни стосувалися не стільки поняття 

«договору», а заміни поняття «угода» поняттям «правочин». Причому, зауважимо, 

що зміст понять «угода» та «правочин» за старим та новим цивільними кодексами 

є тотожним (ст. 41 ЦК УРСР 1963 р. – ст. 202 ЦК України). 

Термін «правочин» ще на початку XX ст. запропонувала С. Веретка як 

українську альтернативу щодо російського терміна «сделка» (стаття 
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«Термінологія на російське «сделка»», опублікована у журналі «Червоний юрист» 

від 1926, № 1) [228]. 

У процесі розроблення нового ЦК значну увагу було приділено його 

термінологічно-мовному оформленню [77, с. 27]. Перехід до терміна «правочин» 

мав численні обґрунтування серед розробників нового кодексу. Його введення у 

ЦК України зумовлене таким: 1) слово «угода» в усіх своїх значеннях містить 

додаткове поняття дво- або багатосторонності, тим часом як угода може бути і 

односторонньою; 2) термін «правочин» не є омонімічним щодо інших термінів і 

позначає лише одне поняття [94, с. 329]; 3) закріплення терміна «правочин» 

(«чинити право») замість «угода» свідчить про новий підхід до суті відносин у 

приватній сфері, до розкриття потенційних можливостей учасників цивільних 

відносин [137]. 

Отже, чинне цивільне законодавство поняття «угода» майже не використовує 

[41, с. 188]. Майже – але не зовсім. У ст.ст. 228, 1267 ЦК України використано 

термін «угода». Також сьогодні чинним є Закон України «Про угоди про розподіл 

продукції», який оперує вказаним поняттям [186].  

ГК України у цьому розумінні є нормативним актом старої формації, адже у 

ньому поняття правочину не згадується зовсім, а використовується термін 

«угода» (ст.ст. 30, 69, 280, 298 ГК України) [8, с. 163]. І це видається дивним з 

огляду на те, що і ЦК України, і ГК України опрацьовувались паралельно та були 

прийняті в один день – 16.01.2003 р. 

На одному логічному рівні узагальнення разом із поняттям договору перебуває 

поняття одностороннього правочину – дія тільки однієї сторони, спрямована на 

набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків (ч. 3 ст. 202 ЦК 

України). До односторонніх правочинів можна віднести: видачу довіреності; 

публічну обіцянку винагороди за знахідку загубленої речі; складання заповіту 

тощо [264]. 

На нашу думку, свобода договору охоплена ширшою категорією – свободою 

правочину. Такий термін зовсім не трапляється у законодавстві та майже – серед 

науковців. Проте і у випадку вчинення одностороннього правочину особа вільна у 
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тому, вчиняти його чи ні, вільна визначати на свій розсуд його умови та обирати 

форму вчинюваного нею правочину. Відтак, якщо свобода існує як щодо 

договорів, так і щодо односторонніх правочинів – можна з упевненістю вести 

мову про свободу правочину.  

На основі наведених загальних термінологічних уточнень щодо вживання 

термінів «угода», «договір», «правочин», перейдемо до аналізу коректності їх 

використання на рівні конкретних складів злочинів. 

Ст. 355 КК України передбачено відповідальність за «Примушування до 

виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань», що означає вимогу 

«виконати чи не виконати договір, угоду чи інше цивільно-правове зобов’язання з 

погрозою насильства над потерпілим або його близькими родичами, 

пошкодження чи знищення їх майна за відсутності ознак вимагання». 

Як бачимо, диспозиція цієї статті насичена цивільно-правовими термінами, 

вживання яких важко назвати вдалим. У ст. 355 КК України «Примушування до 

виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань» доцільно замінити 

тавтологічну і застарілу конструкцію «договір, угоду» одним терміном 

«правочин» [210, с. 54]. Водночас у цьому разі застереження викликає слово 

«виконати». Договір – укладають (ст. 638 ЦК України), правочин – вчиняють 

(ст. 206 ЦК України), а зобов’язання – виконують (ст. 526 ЦК України). З огляду 

на це, конструкцію «виконання правочину» не можна визнати вдалою [53, c. 166]. 

Легко помітити, що із диспозиції ст. 355 КК України («…вимога виконати… 

договір, угоду та інше цивільно-правове зобов’язання…»), випливає, що договір 

(угоду, правочин) визнано різновидом цивільно-правових зобов’язань. Такий 

висновок суперечить цивільному законодавству, оскільки правочин – це дія особи 

(ст. 202 ЦК України), а зобов’язання – це правовідношення (ст. 509 ЦК України). 

Зобов’язання згідно зі ст. 11 ЦК України можуть виникати на підставі договорів 

(договірні зобов’язання) або з інших підстав (недоговірні зобов’язання) [53, 

c. 166]. 

Ураховуючи наведені вище аргументи, вважаємо за доцільне внести 

термінологічні зміни до чинної редакції ч. 1 ст. 355 КК України, врахувавши 
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положення цивільного законодавства. Зокрема, у диспозиції означеної статті 

варто було б визначити суспільно небезпечне діяння як «…вимогу виконати чи не 

виконати цивільно-правове зобов’язання…», що повністю відповідатиме 

цивільному законодавству та виправдано спростить формулювання ознак цього 

складу злочину [53, c. 166]. 

Ще однією статтею, яку необхідно проаналізувати у цьому контексті, є ст. 206 

КК України «Протидія законній господарській діяльності». У диспозиції ст. 206 

КК України використовують конструкцію «вимога … укласти угоду або не 

виконувати укладену угоду». Аналізований склад злочину за своїм родовим та 

основним безпосереднім об’єктом пов’язаний із господарською діяльністю, яку 

регулює господарське право і, насамперед, – ГК України. Незважаючи на 

зазначену вище суперечність між ЦК України та ГК України в частині 

використання термінів «правочин» та «угода», вважаємо доречним на сьогодні (до 

внесення відповідних змін у ГК України) зберегти у ст. 206 КК України поняття 

«угода», оскільки у цьому разі ГК України тісніше «пов’язаний» зі ст. 206 КК 

України, аніж ЦК України. З цих же міркувань варто поки що зберегти і 

використану у ст. 206 КК України конструкцію «виконання угоди», яка має 

усталений вжиток [53, c. 166]. Щоправда, не всі вчені дотримуються такого 

підходу, пропонуючи безумовну заміну терміна «угода» на «правочин» у тексті 

КК України [269, с. 261]. 

Взагалі, використання у наведених статтях КК України терміна «угода» є 

наслідком неврахування змін, що відбулися в офіційній термінології через 

набуття чинності новим ЦК України 2003 р. Натомість у «нових» ст. cт. 206-2, 

232-1, 368-2 КК України використано уже термін «правочин» [53, c. 167]. 

Показовим і вартим наслідування є той факт, що у первісній редакції ст. 209 КК 

України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» 

фігурувало поняття «угода», а згідно із Законом України від 18.05.2010 р. № 2258-

VI воно було замінено на «правочин» [182]. 
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Потребує уточнення зміст поняття «угода про працю» у ст. 173 КК України 

«Грубе порушення угоди про працю». Як зазначають науковці [292, с. 64], 

варіанти його тлумачення такі: 

1. Угода про працю є цивільно-правовим договором про надання послуг, 

підряду або іншим подібним, де цінність для контрагента складає праця людини, а 

не певне майно. Таке тлумачення ґрунтується на протиставленні термінології ЦК 

України 1963 р. («угода») та КЗпП України («трудовий договір») [93]. 

2. Угода про працю – це і є трудовий договір, у тому числі контракт. Таке 

тлумачення випливає зі ст. 21 КЗпП України, де зазначено, що «трудовий договір 

є угода між працівником і власником…». Цієї позиції дотримується Головне 

науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України [183]. 

3. Угода про працю – це трудовий договір, а також цивільно-правовий договір, 

предметом якого є праця людини (поєднання 1 і 2 позицій). 

4. Угода про працю охоплює також і колективні договори та угоди (згідно із 

Законом України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII 

[185]).  

Така варіативність тлумачення породжує проблеми під час кримінально-

правової кваліфікації та підриває узгодженість судової практики щодо 

інкримінування ст. 173 КК України. Це питання, без сумніву, потребує детального 

вивчення. Однак все ж уважаємо, що можна констатувати доцільність відмови від 

поняття «угода про працю» у ст. 173 КК і необхідність його заміни терміном, який 

більше узгоджуватиметься із чинним законодавством («трудовий договір», 

«цивільно-правовий договір про працю» тощо) та який однаково тлумачитимуть 

теоретики та практики [53, c. 168]. 

У зв’язку із прийняттям нового КПК України у КК України з’явилася ст. 389-1 

під назвою «Умисне невиконання угоди про примирення або про визнання 

винуватості» [113]. Доцільність вживання терміна «угода» у цьому випадку варто 

аналізувати крізь призму положень кримінального процесуального права. Згідно 

зі ст.ст. 471, 472 КПК України в угоді про примирення (визнання винуватості) 
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зазначено обов’язки підозрюваного чи обвинуваченого щодо співпраці у викритті 

кримінального правопорушення, узгоджено покарання та згоду підозрюваного, 

обвинуваченого щодо його призначення. Проте правочин (угода) повинні 

стосуватися цивільних прав та обов’язків (ст. 41 ЦК України 1963, ст. 201 ЦК 

України 2003 р.). Тобто, незважаючи на притаманний цивільній угоді елемент 

узгодження волі осіб (потерпілого чи прокурора, з одного боку, та підозрюваного, 

обвинуваченого – з іншого), такі угоди спрямовані на набуття (зміну, 

припинення) кримінальних процесуальних обов’язків. Відтак, угода про 

примирення або про визнання винуватості за своєю правовою природою не є 

цивільно-правовою, а тому використання цивільно-правової термінології не є 

обов’язковим. Через це у ст. 389-1 КК України замінювати слово «угода» на 

«правочин» не потрібно і навіть шкідливо. До речі, вживання терміна «угода» 

щодо процесуальних домовленостей сторін закріплене у ст. 175 Цивільного 

процесуального кодексу України та ст. 78 Господарського процесуального 

кодексу України (мирові угоди) [53, c. 168]. 

У деяких статтях Особливої частини КК України терміни «угода», «договір», 

«правочин» використано на позначення суспільно небезпечних діянь чи способів 

їх вчинення, тобто вони постають елементами об’єктивної сторони складів 

відповідних злочинів. Наприклад: 

 у ч. 2 ст. 232-1 КК України «Незаконне використання інсайдерської 

інформації», суспільно небезпечне діяння формулюється як «вчинення з 

використанням інсайдерської інформації правочинів»; 

 у ст. 206-2 КК України «Протиправне заволодіння майном підприємства, 

установи, організації» суспільно небезпечне діяння реалізується шляхом вчинення 

правочинів; 

 у ст. 368-2 КК України «Незаконне збагачення» карається незаконна 

передача активів, під якою розуміють укладення будь-яких правочинів, на 

підставі яких виникає право власності або право користування на активи. 
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У таких випадках використання аналізованих термінів викликає застереження у 

деяких науковців. Зокрема, зазначають, що ознакою правочину (чи подібних йому 

понять) є правомірність [282, с. 200], і він аж ніяк не може вживатися для 

позначення злочинних діянь [21, с. 183]. Досліджуючи склад злочину «Торгівля 

людьми», В. А. Козак вважає неприпустимим вживати у КК України цивільно-

правовий термін угода, що означає завжди правомірну поведінку (на сьогодні 

поняття «угода» вилучене з диспозиції ст. 149 КК України у зв’язку із 

законодавчими змінами) [95, с. 12]. Цієї ж позиції дотримується і П. П. Андрушко, 

зазначаючи, що об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 209 КК України, 

де суспільно небезпечне діяння конструюється як «вчинення правочину з 

коштами…», не може полягати у вчиненні правочину [4, с. 31]. 

Вирішення цієї проблеми зводиться до відповіді на запитання: чи може 

правочин бути неправомірним? З погляду термінології конструкцію 

«неправомірний правочин» не можна визнати вдалою, вона виглядає 

суперечливою, тому що буквально означає «неправомірно чинити право». 

Думки науковців з приводу того, чи може все ж правочин бути неправомірною 

поведінкою, розділилися. Науковці, які заперечують таку можливість, уважають, 

що: 

 правочин є дією, дозволеною законом. Дії, які викликають юридичні 

наслідки, але не охороняються законом, не є правочинами. Якщо дія має вигляд 

правочину, але спрямована проти закону чи у його обхід, вона не є правочином 

[168, с. 6]; 

 правочини необхідно відносити до правомірних дій при поділі юридичних 

дій у системі юридичних фактів на правомірні і неправомірні. Недійсні правочини 

треба називати «волевиявленням» [1, с. 46]; 

 термін «правочин» повинен бути збережений тільки для правомірних дій, 

які призводять до того правового ефекту, на досягнення якого вони спрямовані 

[225, с. 141]; 
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 недійсний правочин, який не відповідає вимогам закону й іншим 

нормативно-правовим актам, не є правочином, а за своєю природою є 

правопорушенням, незважаючи на те, що за змістом і формою він виник як 

правочин [283; 108; 123]. 

Ми не погоджуємось із позицією, що правочин може бути тільки правомірним з 

таких міркувань. 

У цивільно-правовій традиції до правочинів, що суперечать вимогам закону, 

застосовують критерій дійсності (недійсності), а не законності (незаконності). 

Законодавство України взагалі не оперує терміном «незаконний правочин». 

Згідно з ч. 1 ст. 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання 

в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог щодо його вчинення. 

Оскільки вимоги щодо вчинення правочину встановлено законодавством (ст. 203 

ЦК України), недійсний правочин – це правочин, вчинення якого відбулось із 

порушенням правових норм. 

Недійсність та незаконність правочину все ж таки є різними за обсягом 

поняттями. Не всі порушення законодавства при вчиненні правочину закон визнає 

підставою його недійсності (вони можуть бути занадто «дрібними»). Тобто 

правочин може суперечити законодавству (бути незаконним), але при цьому бути 

дійсним. Проте можна з упевненістю стверджувати зворотне – кожний недійсний 

правочин є незаконним. 

Варто мати на увазі, що далеко не кожен недійсний чи незаконний правочин є 

правопорушенням, за яке передбачена юридична (тим більше – кримінальна) 

відповідальність. 

Тобто найширшим за обсягом поняттям є незаконний правочин, далі – 

недійсний правочин, і найвужчим – правочин, що є правопорушенням. Прикладом 

правочину-правопорушення є зазначені у ст. 30 ГК України неправомірні угоди 

між суб’єктами господарювання, спрямовані на обмеження конкуренції, 

адміністративна відповідальність за укладення яких встановлена ст. 166-2 КпАП 

України. 
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Правомірність дії є лише ознакою дійсності правочину [193], а не ознакою 

самого правочину. Правомірність чи неправомірність дії не є необхідним 

елементом правочину, а визначає лише ті чи інші наслідки правочину [45, с. 40–

57]. Так, неправомірні правочини не призводять до тих результатів, на досягнення 

яких були спрямовані, але внаслідок їх невиконання для осіб, що його уклали, 

наступають інші небажані наслідки [159, с. 66]. Згідно зі ст. 216 ЦК України, 

недійсний правочин не створює юридичних наслідків, окрім тих, що пов’язані з 

його недійсністю. 

І ця позиція випливає з чинного цивільного законодавства, згідно з яким 

поняття правочину (чи подібних йому) не завжди позначає абсолютно правомірну 

поведінку. Так, ЦК України на позначення очевидно незаконних видів правочинів 

(нікчемних, що порушують публічний порядок (ст. 228 ЦК України), чи вчинених 

під впливом насильства (ст. 231 ЦК України) послуговується тим же терміном – 

«правочин» [53, c. 167]. 

Інша річ, що діє презумпція правомірності правочину (ст. 204 ЦК України): 

правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом 

або якщо він не визнаний судом недійсним. Отже, ця презумпція спростовна та 

допускає винятки, що встановлюються законом. Вважаємо, що позначення 

терміном правочин (за аналогією, і термінами договір, угода) суспільно 

небезпечного діяння у диспозиціях статей КК України є таким винятком, що 

автоматично переводить певний правочин у розряд незаконних та унеможливлює 

застосування презумпції його правомірності [53, c. 167]. 

Відповідно, на нашу думку, використання у тексті кримінального закону 

цивільно-правових конструкцій правочину (угоди, договору) для позначення 

суспільно небезпечного діяння чи способів його вчинення не створює «ілюзії» 

правомірності таких караних діянь. Зазначені «кримінальні» правочини з погляду 

цивільного права є такими, що порушують публічний порядок (ст. 228 ЦК 

України).  

Згідно зі ст. 228 ЦК України правочин вважається таким, що порушує 

публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних 
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прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або 

юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної 

громади, незаконне заволодіння ним. Такі правочини є нікчемними (ч. 2 ст. 228 

ЦК України), тобто абсолютно недійсними в момент їх вчинення. 

Кримінальний закон пов’язаний із конструкцією правочину значно більше, аніж 

може видатися на перший погляд. Ідеться про ті випадки, коли терміни 

«правочин», «угода» чи «договір» хоч і не вжиті зовсім у диспозиції статті, проте 

у разі правотлумачення чи правозастосування певної норми завжди чи у деяких 

випадках зобов’язують звернутися до конструкції правочину. Наведемо приклади. 

У диспозиції ст. 210 КК України «Нецільове використання бюджетних коштів, 

здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених 

бюджетних призначень або з їх перевищенням» одне із альтернативно 

сформульованих суспільно небезпечних діянь полягає у наданні кредитів з 

бюджету без встановлених бюджетних призначень. Термін «кредит» використано 

й у ст. 222 КК України «Шахрайство з фінансовими ресурсами». Згідно з 

положеннями ст. 1054 ЦК України кредитом є грошові кошти, , які кредитодавець 

передає позичальникові на підставі укладеного кредитного договору. Отже, для 

кваліфікації за ст.ст. 210, 222 КК України незаконного надання кредитів 

правозастосувачеві варто звернутися до конструкції кредитного договору. 

У ст. 197 КК України «Порушення обов’язків щодо охорони майна» суб’єктом 

злочину є особа, якій доручено зберігання чи охорону чужого майна. Обов’язки 

щодо зберігання та охорони майна можуть виникати або на підставі трудового 

договору, або цивільно-правового договору про надання послуг (договору 

зберігання (ст. 936 ЦК України) чи договору охорони (ст. 978 ЦК України). Крім 

цього, відповідні обов’язки здебільшого прямо передбачено у таких договорах. 

Отже, для притягнення особи до відповідальності за ст. 197 КК України варто 

встановити факт укладення відповідного договору та проаналізувати зобов’язання 

виконавця, що виникли на його підставі. 

З-поміж усіх правочинів відсилань кримінального закону до договору купівлі-

продажу найбільше. У диспозиціях статей Особливої частини КК України 
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неодноразово вжито такі терміни, як «придбання» (наприклад, у ст.ст. 198, 200, 

267-1 КК України) та «продаж» (наприклад, у ст.ст. 144, 199, 313 КК України). 

КК України оперує не лише договірними конструкціями, але і односторонніми 

правочинами. Тож, у ст. 229 КК України «Незаконне використання знака для 

товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення 

походження товару» для встановлення факту незаконного використання доцільно 

звернутися до способів використання знака для товарів і послуг, передбачених 

ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». 

Такими правочинами (способами використання торгової марки), зокрема, є: 

нанесення його на упаковки товарів (на вивіски, етикетки, нашивки), застосування 

його в діловій документації (рекламі, мережі Інтернет) тощо. Аналогічно, для 

кваліфікації злочину за ст. 177 КК України «Порушення прав на винахід, корисну 

модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, 

раціоналізаторську пропозицію» необхідно проаналізувати способи використання 

зазначених об’єктів, тобто звернутися до положень Законів України: «Про 

охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові 

зразки», «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем», «Про 

охорону прав на сорти рослин». 

У наведених випадках, тобто коли злочинне діяння полягає у незаконному 

використанні певних об’єктів права інтелектуальної власності, обов’язковість 

звернення суб’єкта кримінально-правової кваліфікації до положень спеціальних 

нормативно-правових актів випливає із закону. Згідно з ч. 1 ст. 426 ЦК України 

способи використання об’єкта права інтелектуальної власності визначаються 

законом. Отже, використанням таких об’єктів визнаються тільки дії, вичерпно 

передбачені законом – як у випадку законного, так і незаконного їх використання. 

 

Висновки до Розділу 1 

1. Положення ст. 3 Конституції України та ст. 1 КК України відображають 

ціннісний підхід до визначення об’єкта злочину. Поняття «цінність» доцільно 

розуміти у філософсько-аксіологічному аспекті. Об’єктом злочину можуть бути 
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лише предметні (тобто об’єктивно існуючі), соціальні (загальнолюдські або 

національні), правові (визнані законом) цінності. 

2. Свобода договору – це міжгалузевий формально закріплений правовий 

принцип, що наділяє особу комплексом прав, які вона реалізує на стадіях 

укладення та виконання договорів. Свобода договору може бути об’єктом 

кримінально-правової охорони, оскільки є загальносоціальною предметною 

правовою цінністю.  

3. Межі існування свободи договору такі ж, як і самого договору безвідносно 

до його галузевої належності. В окремих випадках закон обмежує свободу 

договору, забороняючи або зобов’язуючи до укладення договорів певного виду. 

Для встановлення факту посягання на свободу договору необхідно спершу 

визначити, чи не обмежено законом свободу договору у досліджуваній ситуації. 

4. Поняття договору та споріднені з ним поняття («правочин», «угода») 

широко використовують у кримінальному законі, проте їх вживання не завжди 

узгоджене із положеннями спеціального законодавства: у деяких статтях 

Особливої частини КК України використовують застарілий термін «угода» 

замість нового «правочин» (ст. 206 КК України), договір ототожнюють із 

зобов’язанням (ст. 355 КК України), трапляються незрозумілі види договорів 

(ст. 173 КК України). 

5. Навіть тоді, коли терміни «угода», «договір», «правочин» прямо не 

згадують у тексті статті Особливої частини КК України, відповідна кримінально-

правова норма часто опосередковано, непрямо відсилає до конструкції договору 

(наприклад, щодо поняття «кредит» у ст.ст. 210, 222 КК України). 

6. Суспільно небезпечні діяння чи способи їх вчинення в окремих статтях 

Особливої частини КК України є правочинами, що порушують публічний порядок 

у розумінні ст. 228 ЦК України (наприклад, ст.ст. 206-2, 232-1 КК України). 
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РОЗДІЛ 2 

 АНАЛІЗ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЮТЬ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОСЯГАННЯ НА СВОБОДУ ДОГОВОРУ 

 

2.1. Аналіз складів злочинів, що передбачають відповідальність за 

посягання на свободу договору на стадії його укладення 

 

Згідно зі ст. 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній 

формі досягли згоди щодо усіх істотних умов договору. Свобода договору існує у 

двох часових зрізах відносно моменту укладення договору: свобода договору на 

стадії його укладення (переддоговірна стадія, етап переговорів, коли договір ще 

не укладено; її реалізують потенційні сторони договору) та свобода договору на 

стадії його виконання (реалізується сторонами уже укладеного договору). У 

межах цього дослідження склади злочинів, що передбачають відповідальність за 

посягання на свободу договору, будуть поділені на дві групи і розглядатимуться 

послідовно залежно від стадії договірного процесу, на якій відбувається вчинення 

суспільно небезпечного діяння.  

Перший підрозділ цього розділу присвячений складам злочинів, які 

передбачають відповідальність за посягання на свободу договору на стадії його 

укладення: «Шахрайство» (ст. 190 КК України), «Шахрайство з фінансовими 

ресурсами» (ст. 222 КК України), «Вимагання» (ст. 189 КК України), «Протидія 

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

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

потерпілого щодо того, укладати договір чи ні, або щодо вибору контрагента, або 

умов майбутнього договору нівелюється шляхом злочинного впливу з боку 

винного. 

У складах злочинів, що передбачають відповідальність за посягання на свободу 

договору на стадії його укладення, потерпілий особисто реалізує волевиявлення 
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на укладення договору. Таке волевиявлення всупереч вимогам ст. 203 ЦК України 

не є вільним та не відповідає його внутрішній волі через примус з боку винного 

(ст. 189 КК України, ст. 206 КК України) або застосований обман (ст. 190 КК 

України, ст. 222 КК України), а тому такий договір є недійсним. Тим не менше, 

важливим є те, що потерпілий: 1) знає про укладення договору за його участю; 

2) своїми діями вчиняє дії для укладення договору (підписує документи, передає 

майно тощо).  

Проте є випадки, коли укладення договору за участю потерпілого відбувається 

взагалі за відсутності його волевиявлення та навіть поінформованості про цей 

факт. Як випливає з визначення правочину у ст. 202 ЦК України, правочином є 

дія особи. Якщо особа таку дію не вчиняє, то і правочину як такого немає. 

Аналогічно, якщо укладення договору відбувається без відома однієї зі сторін, то і 

договір як домовленість кількох сторін також відсутній. У цивільному праві для 

таких ситуацій вживають термін «неукладеність». Згідно з п. 8 Постанови 

Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику розгляду цивільних 

справ про визнання правочинів недійсними» від 06.11.2009 № 9, неукладений 

правочин – це правочин, який не було вчинено через відсутність законодавчих 

умов його укладення. Його не можна і не потрібно визнавати недійсним, оскільки 

наслідки недійсності правочину не застосовуються до правочину, який не 

вчинено. 

Свобода договору у неукладених договорах не існує, оскільки договір як 

юридичний факт не настав. Отже, ми не будемо у цій роботі зупинятися на 

дослідженні тих статей Особливої частини КК України, в яких вчинення 

суспільно небезпечного діяння полягає чи призводить до виникнення правового 

явища неукладеного договору. У цьому контексті, для прикладу, виділимо ст. 206-

2 КК України «Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, 

організації», в якій суспільно небезпечне діяння може здійснюватися шляхом 

«вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, 

печаток, штампів підприємства, установи, організації». Тобто винний без будь-

якого залучення потерпілого та без впливу на його волевиявлення, 
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використовуючи формальні юридичні «символи присутності» сторони в 

правочині (як-от печатка та підпис), одноособово вчиняє правочин з 

розпорядження активами потерпілого на свою користь. Очевидно, що такий 

правочин (договір) є невчиненим (неукладеним), що унеможливлює дію 

принципу свободи договору та розгляд відповідного складу злочину у межах 

цього дослідження. 

Термінологічні зауваження до вживання термінів «угода», «договір», 

«правочин» у диспозиціях відповідних статей Особливої частини КК України 

проаналізовано у Розділі 1 дослідження. Тому повторно не будемо акцентувати на 

цьому, але врахуємо висловлені вище пропозиції щодо удосконалення 

понятійного апарату при формулюванні авторських редакцій статей 

кримінального закону. 

 

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

договору на стадії його укладення 

 

Перш ніж перейти до безпосереднього дослідження «Шахрайства» (ст. 190 КК 

України) як складу злочину, що передбачає відповідальність за посягання на 

свободу договору на стадії його укладення, вважаємо за необхідне коротко 

зупинитися на встановленні кола тих цінностей, що охороняються Розділом VI 

Особливої частини КК України «Злочини проти власності», тобто визначити 

родовий об’єкт відповідних складів злочинів. 

Зазначимо, що ми поділяємо суб’єктивно-правовий підхід до розуміння поняття 

«власність», згідно з яким вона становить юридично забезпечені повноваження 

власника щодо володіння, користування та розпорядження належним йому 

майном (ст. 317 ЦК України). Така позиція узгоджується із ціннісною концепцією 

об’єкта злочину (право власності як цінність) та відповідає логіці найменування 

попереднього перед злочинами проти власності Розділу V Особливої частини КК 

України – «Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод 

людини і громадянина». Цей розділ не названо, скажімо, «Злочини проти виборів, 
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референдуму, роботи…» – акцентовано саме на правах, пов’язаних із цими 

явищами. 

Той факт, що склади злочинів, передбачені Розділом VI Особливої частини КК 

України, охороняють суб’єктивне право власності, не викликає заперечень. Але як 

бути з іншими видами майнових прав – чи підлягають вони кримінально-правовій 

охороні нормами, що належать до Розділу «Злочини проти власності» КК 

України? Йдеться про речові права на чуже майно (наприклад, сервітут, 

емфітевзис, суперфіцій) та зобов’язальні майнові права (наприклад, право оренди 

майна за договором). 

Це питання має важливе значення у контексті обраної теми дослідження. 

Скоєння злочинів проти власності, які передбачають передання потерпілим 

майна, дуже часто пов’язуються із вчиненням правочину, зокрема, укладенням чи 

виконанням договору (цей зв’язок буде розкрито далі). Водночас, різні види 

договорів опосередковують передання різних майнових прав, які можуть 

охоронятися або не охоронятися кримінальним законом. Якщо об’єктом злочинів 

проти власності визнати тільки право власності, то кримінально караними будуть 

лише посягання на свободу тих договорів, які передбачають перехід права 

власності (зміну власника). Якщо дотримуватися ширшого підходу, згідно з яким 

речові та зобов’язальні права також належать до родового об’єкта, то, відповідно, 

у сферу кримінально-правової охорони власності входитиме свобода тих 

договорів, що передбачають операції із будь-якими майновими правами, а не 

винятково із правом власності. 

Змоделюємо наступну ситуацію, взявши для прикладу знову правовідносини 

найму (оренди). Згідно з договором оренди А. користується виробничим 

обладнанням, що перебуває у власності Б., протягом 10 років. Конкурент В., 

бажаючи отримати це майно в оренду, з’ясував, що Б. готовий надати йому це 

майно в оренду за вищою ціною, ніж орендує А. Але існує перешкода – чинний 

договір найму, який забороняє Б. змінювати орендаря обладнання без згоди А. 

Далі, А. згоди на передачу обладнання до В. не надав. У результаті В. шляхом 

вимагання змусив А. відступити йому право оренди, про що був укладений 
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відповідний договір між усіма трьома суб’єктами. При цьому власник уважав, що 

В. схилив А. до зміни договору законно – заплативши за це. У цьому випадку 

немає підстав говорити про порушення права власності – власнику обладнання Б. 

така зміна орендаря була бажана, оскільки спричинила додаткову вигоду у 

вигляді підвищення орендної плати. Якщо визнавати тільки право власності 

родовим об’єктом злочинів проти власності, то у змодельованій ситуації дії В. не 

можуть бути кваліфіковані за ст. 189 КК України «Вимагання» за відсутності 

об’єкта злочину – права власності (адже порушено лише право оренди), а також 

потерпілого – власника (адже потерпілий – тільки орендар). 

Наведений приклад показує, що зведення об’єкта злочинів проти власності 

тільки до права власності як такого залишає поза кримінально-правовою 

охороною права законних володільців та користувачів майна та ставить у 

залежність захист їхніх прав від поведінки власника. У кримінально-правовій 

літературі, як видається, підставно зазначено, що не можна забезпечувати 

кримінально-правову охорону лише прав власника, залишаючи поза увагою права 

інших законних користувачів [7, с. 122; 268, с. 165; 114, с. 133]. Економічні 

відносини власності як предмет правового регулювання не завжди оформлюються 

за допомогою права власності; вони отримують різні правові форми (речові, 

зобов’язальні, виключні права) і через це виявляються ширшими, ніж 

безпосередній предмет права власності [19, с. 35]. Вважаємо, що під родовим 

об’єктом злочинів проти власності варто розуміти не лише суб’єктивне право 

власності, але також долучати до нього законні майнові права осіб-невласників.  

Обравши широкий підхід до розуміння родового об’єкта злочинів проти 

власності, проаналізуємо тепер у контексті свободи договору склад злочину 

«Шахрайство». Ст. 190 КК України передбачено відповідальність за заволодіння 

чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання 

довірою. 

Попри те, що у диспозиції ст. 190 КК України відсутні терміни «угода», 

«договір» або «правочин», фактично, «Шахрайство» є чи не найтісніше 

пов’язаним із договором злочином проти власності. Історично, кримінальна 
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відповідальність для шахраїв наставала за різноманітні обмани при укладенні 

угод, зокрема, торговельних. 

У часи Древнього Риму шахрайські дії розслідували у межах позову про 

стеліонат за такі злочини, як застава не свого майна, вимагання завідомо 

сплаченого боргу, непередання оплаченого товару покупцеві [280, с. 98–101]. 

Згідно з Указом Катерини ІІ від 3 квітня 1781 р. «О суде и наказании за 

воровство разных родов и о завладении рабочих домов» шахрайством, зокрема, 

визнавали дії з продажу підробленої речі під виглядом справжньої або купівля 

товару без здійснення оплати [17].  

Главою 33 «Про шахрайство» Кримінального уложення 1903 р. передбачалася 

відповідальність за: обман щодо кількості та якості товарів під час купівлі-

продажу або виконання іншої відплатної угоди; обман, пов’язаний із отриманням 

страхової виплати, при усвідомленні відсутності права на його отримання; 

спонукання шляхом обману до уступки права на майно або до укладення іншої 

невигідної майнової угоди; продаж чи заставу чужого або неіснуючого 

нерухомого майна [161]. 

Сучасний зарубіжний досвід встановлення кримінальної відповідальності за 

шахрайство також свідчить про тісний зв’язок цього складу злочину із договором 

та, відповідно, його свободою (тут і далі наводитимемо лише ті кримінально-

правові норми іноземних держав, які із очевидністю відображають зв’язок 

досліджуваного складу злочину із свободою договору). 

Відповідно до ст. 313-1 КК Франції шахрайством є використання хибного імені, 

хибного статусу чи обманних прийомів з метою введення в оману фізичної чи 

юридичної особи та схиляння її у такий спосіб до того, щоб вона на шкоду собі 

або третім особам передала грошові кошти, цінні папери, матеріальні цінності чи 

будь-яке майно, надала послуги або вчинила правочин, що зумовлює виникнення 

зобов’язань або звільнення від них [257, с. 295]. 

У ст. 326 КК Нідерландів передбачено відповідальність для особи, яка з метою 

отримати незаконні доходи для себе або когось іншого, привласнюючи 
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неправдиве ім’я або шляхом майстерного прийому, або за допомогою павутини 

брехні схиляє потерпілого узяти на себе зобов’язання або відмовитися від 

претензій [238]. 

Відповідно до ст.ст. 498, 499 КК Бельгії шахрайством є обман покупця щодо 

найменування, природи чи походження проданої речі; обман сторони договору 

підряду щодо якості чи кількості проведених робіт [237]. 

Як спеціальні склади злочинів, у багатьох іноземних державах передбачені 

окремі види шахрайства у таких сферах: 

 страхування (США [194, с. 45–46], Російська Федерація [252], Туреччина 

[254], Австрія [235], ФРН [259], Голландія [238], КНР [243]); 

  кредитування (ФРН [256], Туреччина [254], Литовська Республіка [245], 

Білорусія [246], Грузія [239]); 

 інвестиційної діяльності (ФРН [256], Естонія [233], США [34]). 

У зазначених сферах заволодіння кредитними коштами, страховим 

відшкодуванням чи інвестиціями найчастіше пов’язане з наданням неправдивої 

інформації за кредитним, страховим або інвестиційним договором. 

Зв’язок шахрайства та договору не випадковий. При шахрайстві потерпілий 

добровільно домовляється із винним про передання свого майна та передає його, 

вважаючи такі дії вигідними, обов’язковими або хоча б прийнятними для себе. 

Добровільність дій потерпілого є характерною ознакою шахрайства, на яку вказав 

Пленум Верховного Суду України у п. 17 Постанови «Про судову практику у 

справах про злочини проти власності» № 10 від 06.11.2009 р. Але така 

добровільність має уявно-суб’єктивний характер, оскільки існує лише у 

свідомості потерпілого як оцінка ним його ж власних дій.  

При шахрайстві можна говорити про фіктивні та справжні умови передання 

майна потерпілим. Фіктивні умови винний доводить до відома потерпілого 

шляхом повідомлення неправдивих відомостей або приховування певних 

обставин, що мають значення. Їхній зміст може бути різним, але тільки 

розраховуючи на реальне виконання таких фіктивних умов, потерпілий передає 
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майно. Справжні ж умови полягають у втраті майна потерпілим за відсутності 

бажаних позитивних наслідків для нього. 

Формально добровільне передання майна потерпілим винному на попередньо 

узгоджених ними умовах з погляду цивільного права є недійсним правочином, що 

вчинений під впливом обману (ст. 230 ЦК України). Це може бути як 

односторонній правочин, так і договір. Не будемо повторювати висловлені у 

Розділі 1 роботи загальні міркування щодо пов’язаності таких правових явищ, як 

злочин та правочин, а наведемо одразу конкретні аргументи у контексті зв’язку 

«Шахрайства» та правочинів, що вчиняються під впливом обману. 

За законодавчим визначенням, правочином є дія особи, спрямована на набуття, 

зміну або припинення цивільних прав та обов’язків (ст. 202 ЦК України). 

Потерпілий при шахрайстві вчиняє дію (передає майно), що зумовлює набуття 

прав на таке майно винним та виникнення у нього майнових обов’язків перед 

потерпілим, а у потерпілого – права вимагати їх виконання. Адже, передаючи 

майно, потерпілий не дарує його винному, а очікує зустрічного співмірного 

задоволення від свого контрагента («ілюзія від платності»).  

Обман же полягає у тому, що винний зі самого початку не має наміру 

виконувати своїх зобов’язань. За змістом ст.ст. 229, 230 ЦК України обман при 

вчиненні правочину відбувся, якщо одна сторона навмисно ввела другу сторону в 

оману щодо обставин, які мають істотне значення: природи правочину, прав та 

обов’язків сторін тощо. Згідно з п. 18 Постанови Пленуму Верховного Суду 

України «Про судову практику у справах про злочини проти власності» № 10 від 

06.11.2009 р. отримання майна з умовою виконання якого-небудь зобов’язання 

може бути кваліфіковане як шахрайство лише в тому разі, коли винна особа ще в 

момент заволодіння цим майном мала на меті його привласнити, не виконуючи 

зобов’язання. 

З огляду на пряму законодавчу вказівку застосування обману перетворює 

законний за інших умов правочин у недійсний (ст. 230 ЦК України), адже 

необхідною умовою дійсності правочину є вільне волевиявлення учасника 

правочину, що відповідає його внутрішній волі (ст.ст. 202, 229, 230 ЦК України). 
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Правочин при вчиненні «Шахрайства» є недійсним не лише через використання 

обману. Одночасно він підпадає під ще одну категорію недійсних правочинів – 

тих, що порушують публічний порядок. Згідно зі ст. 228 ЦК України, правочин 

вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на 

незаконне заволодіння майном фізичної чи юридичної особи. 

Отже, заволодіння майном чи придбання права на майно як суспільно 

небезпечні діяння-наслідки у складі злочину «Шахрайство» здійснюються «за 

цивільно-правовим посередництвом», тобто внаслідок вчинення потерпілим 

недійсного майнового правочину на користь винного. 

Зауважимо, що деякі вчені наголошували на зв’язку шахрайства та правочину, 

але це стосувалося лише окремих ситуацій. Наприклад, коли об’єкт власності 

може відчужуватися лише в установленому нормативно-правовими актами 

порядку, відтак, можливість розпорядження майном може бути надана шахраєві 

тільки шляхом оформлення відповідних документів (договір купівлі-продажу 

майна, договір дарування речі) [73, с. 428; 150, с. 477] або коли йдеться про 

заволодіння правом на майно [62]. 

При вчиненні «Шахрайства» потерпілий, формально, надає згоду щодо 

розпорядження власним майном. Як зазначає М. В. Зенова, згода потерпілого 

щодо розпорядження своїми майновими інтересами може виступати обставиною, 

що виключає злочинність діяння [81, с. 195]. Наприклад, у складі злочину 

«Умисне знищення або пошкодження майна» (ст. 194 КК України) згода 

потерпілого на вчинення винним діяння, передбаченого диспозицією статті, 

виключає злочинність вчиненого [82, с. 426]. Проте чи має згода потерпілого таке 

ж кримінально-правове значення і в аспекті складу злочину «Шахрайство»? 

Досліджуючи підстави правомірності згоди потерпілого як обставини, що 

виключає злочинність діяння, М. В. Зенова вказує на добровільність, тобто, 

надання згоди повинно відбуватися не під впливом насильства, примушування чи 

обману, застосованого до потерпілого [83, с. 22; 82, с. 422, 424]. Відповідно, згода, 

надана потерпілим під впливом обману, у ст. 190 КК України «Шахрайство» 
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виступає ознакою цього складу злочину, а не обставиною, що виключає 

злочинність діяння. 

Не можна назвати вільним укладення договору, щодо істотних обставин якого 

сторону договору ввели в оману. Знаючи ці обставини заздалегідь, особа не 

укладала б такий договір зовсім або, принаймні, уклала його на інших умовах. З 

огляду на зазначене вище це означає, що скоєнням «Шахрайства» порушується не 

тільки право власності чи інші майнові права потерпілого, але і його право на 

вільне укладення договору, яке, у свою чергу, є проявом свободи договору на 

стадії його укладення. Таким чином, свобода договору у ст. 190 КК України 

виступає у якості безпосереднього додаткового об’єкта цього складу злочину. 

У контексті аналізу ст. 190 КК України «Шахрайство» неможливо оминути 

увагою і склад злочину «Шахрайство з фінансовими ресурсами» (ст. 222 КК 

України). Законодавець визначає його як «надання завідомо неправдивої 

інформації органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим 

чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам з метою 

одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі 

відсутності ознак злочину проти власності». 

З погляду свободи договору нас цікавлять ситуації, коли суспільно небезпечне 

діяння у ст. 222 КК України вчиняється суб’єктом злочину саме з метою 

отримання кредиту (тобто грошових коштів, що передаються у позику), оскільки 

кредит надають лише на підставі укладеного у письмовій формі кредитного 

договору (ст. 1055 ЦК України). Згідно зі ст. 1054 ЦК України, за кредитним 

договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується 

надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, 

встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та 

сплатити відсотки.  

Подібно як і при скоєнні «Шахрайства», у ст. 222 КК України винний 

(позичальник) вводить в оману потерпілого (позикодавця) при укладенні 

договору. Обман, який застосовують, стосується тих характеристик позичальника, 

які визначають його право на отримання кредиту та/або спроможність його 
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вчасного повернення у майбутньому. Можна припустити, що у разі надання 

винним правдивої інформації контрагент би відмовився від надання кредиту 

взагалі. При вчиненні складу злочину, передбаченого ст. 222 КК України, 

кредитний договір (у разі його підписання сторонами) є недійсним правочином, 

що укладений під впливом обману (ст. 230 ЦК України). 

Ідентичність цивільно-правової оцінки ст. 190 КК України та ст. 222 КК 

України (у частині отримання кредиту) як недійсних правочинів, що вчинені під 

впливом обману, посилює важливість розмежування цих складів злочинів в 

аспекті укладення незаконних кредитних договорів. Традиційно у науці 

кримінального права зазначають, що ці склади злочинів відрізняються за 

основним безпосереднім об’єктом складу злочину, предметом, моментом 

закінчення, але головною розмежувальною ознакою називають спрямованість 

умислу винного. У ст. 190 КК України винний прагне отримати кредит за 

відсутності наміру наступного його повернення позикодавцю, тобто з метою 

безповоротного привласнення здобутих коштів. На противагу цьому, у ст. 222 КК 

України мета дій винного полягає в тимчасовому користуванні коштами, що 

передбачає їх повернення у майбутньому. Умислом винного може охоплюватись і 

можливість прострочення за наявності, тим не менше, бажання повернути кредит 

позикодавцю. Тобто значення має психічне ставлення винного до свого обов’язку 

із повернення коштів за кредитним договором на момент застосування обману: 

1) за наявності умислу на його невиконання застосуванню підлягає ст. 190 КК 

України; 2) за відсутності такого умислу застосуванню підлягає ст. 222 КК 

України. 

Цивільно-правову характеристику «Шахрайства» ми робили у контексті такого 

предмета цього складу злочину, як майно. Водночас законодавець передбачив, що 

таким предметом може бути і право на майно. Як випливає із диспозиції ст. 190 

КК України, суспільно небезпечне діяння у «Шахрайстві» може полягати як у 

заволодінні майном, так і у придбанні права на майно. Зупинимося на їх 

розмежуванні. 
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Зауважимо, що у статтях Розділу «Злочини проти власності» КК України під 

майном законодавець розуміє, фактично, річ, тобто певний матеріальний предмет 

(ст. 179 ЦК України) [156, с. 60–61; 6, с. 66–67; 166, с. 151; 110, с. 143]. Такий 

підхід, вочевидь, бере початок із положень Цивільного кодексу РСФСР 1922 р., де 

майно розглядали як синонім речі, тобто як виключно матеріальну субстанцію 

[284, с. 105]. Чинне цивільне законодавство поняття майна поширює не лише на 

окрему річ чи сукупність речей, але також і на майнові права та обов’язки (ст. 190 

ЦК України).  

Але що означає заволодіння? Традиційно це поняття визначають через 

конструкцію «обернення майна на свою користь» [290, с. 83; 18, с. 36] або як 

перехід майна у володіння [207, с. 77]. У контексті моменту закінчення 

шахрайства додають, що заволодіння річчю надає можливість здійснити хоча б 

початкове розпорядження нею – сховати, віднести, передати іншим особам тощо 

[132, с. 47]. Отже, термін «заволодіння» означає здобуття фізичного панування та 

контролю над річчю, що охоплює можливість її переміщення та обмеження 

доступу сторонніх осіб до неї.  

Проте часто фізична передача речі потерпілим винному супроводжується і 

передачею юридичних правомочностей щодо неї [7, с. 233]. На наш погляд, є всі 

підстави розділяти фактичний і юридичний аспект шахрайських дій. Фактичний 

аспект означає фізичне здобуття речі винним чи доступу до речі (наприклад, 

отримання ключів від квартири) безвідносно до виникнення прав на таку річ. 

Юридичний аспект охоплює набуття винним юридичних повноважень щодо речі 

безвідносно до її реальної появи у нього. 

Не можемо підтримати протилежну позицію тих учених, які вказують на те, що 

річ та права на неї є однопорядковими категоріями, які повністю збігаються [191, 

с. 81] та що нібито неможливо окремо передати річ та права на неї [23, с. 689–

690]. Спростування цих аргументів буде подано далі. 

Ми вважаємо, що конструкція «заволодіння майном» у диспозиції ст. 190 КК 

України відображає фактичний аспект шахрайських дій, а «придбання права на 
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майно» – юридичний. Причому можливі три варіанти їхнього співвідношення у 

конкретному злочинному шахрайському посяганні: 

 заволодіння майном із одночасним придбанням права на майно; 

 тільки заволодіння майном (без придбання права на майно); 

 тільки придбання права на майно (без заволодіння майном). 

Заволодіння майном разом із одночасним придбанням права на майно має місце 

у тих випадках, коли потерпілий юридично відчужує право власності та поряд із 

цим надає фактичний контроль над майном винному. Наприклад, особа А. 

переконує особу Б. підписати «вигідний» інвестиційний договір, за умовами якого 

передбачається передання коштів у власність А. з подальшим поверненням через 

рік первинної суми та прибутку. Сторони укладають такий договір та 

відбувається одночасне передання готівкових коштів від потерпілого (Б.) до 

шахрая (А.). Після цього винний, не маючи від початку жодних намірів провадити 

інвестиційну діяльність, із отриманими коштами зникає. У змодельованій ситуації 

право власності на грошові кошти перейшло до винного згідно з укладеним 

письмовим договором (юридичний аспект – придбання права на майно), а також 

винний реально здобув кошти для себе (фактичний аспект – заволодіння майном).  

Подібні приклади можна не лише моделювати, але й знайти у судовій практиці. 

Так, Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська дії обвинуваченого були 

кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України, оскільки він без наміру відчуження своєї 

речі (електростанції) отримав від потерпілого 39 000 грн у якості завдатку для 

майбутньої купівлі-продажу. Цими коштами винний розпорядився на свій розсуд, 

а власні зобов’язання щодо передання оплаченого товару покупцеві не виконав 

[74]. У наведеній справі до винного не лише фактично перейшли грошові кошти, 

але і право власності на них, оскільки потерпілий передав їх як часткову оплату за 

товар. 

Шахрайство в аналізованій формі є поширеним при укладенні письмових 

договорів у сфері операцій з нерухомістю. У справі, яку розглядав 

Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області, підсудний уклав із 
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потерпілими договір про пайову участь у будівництві багатоквартирного 

житлового будинку, якого не існувало взагалі навіть на рівні проекту. На 

виконання договору потерпілі передали винному грошові кошти у сумі понад 

122 000 грн. Винний фізично отримав такі кошти (фактичний аспект), а також 

право на них (юридичний аспект), оскільки вони передавались у власність 

забудовнику в обмін на набуття у власність потерпілими новоствореної 

нерухомості у майбутньому [146]. 

Заволодіння та одночасне придбання прав можливе також і за усними 

договорами. Наприклад, двоє осіб домовилися про обмін мобільного телефону на 

ноутбук, оскільки їхня ринкова вартість була співмірна. Йдеться про договір міни 

між двома фізичними особами. На виконання договору відбулася фактична 

передача (обмін) майна сторонами, але мобільний телефон виявився підробкою, 

вартість якої значно менша порівняно із ноутбуком. Про це завідомо знав винний, 

але умисно не попередив контрагента (потерпілого). У наведеному випадку був 

укладений як договір про передачу права власності (юридичний аспект), так і 

відбулася передача майна (фактичний аспект). 

Зазначені ситуації поширені на практиці, оскільки стосуються дрібних 

побутових правочинів. Дрібний побутовий правочин – це правочин, який 

задовольняє побутові потреби особи, відповідає її розвитку та стосується 

предмета, який має невисоку вартість (ст. 31 ЦК України). Такі правочини 

вчиняються, як правило, в усній формі, щодо рухомих речей, а їх укладення та 

виконання є одномоментним. У цих випадках фізичне передання речі означає 

передання і права власності на неї. 

Якщо узагальнити, придбання права на майно та заволодіння майном при 

вчиненні «Шахрайства» одночасно відбуваються тоді, коли між винним та 

потерпілим укладається договір, що передбачає відчуження останнім права 

власності на річ (у тому числі грошові кошти) на користь винного, та відбувається 

фактичне здобуття винним такої речі. 

Шахрайство може полягати лише у заволодінні майном (без придбання права 

на майно винним). Наприклад, маючи шахрайські наміри, А. запропонував Б. 
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надати посередницькі послуги щодо укладення договору купівлі-продажу 

земельної ділянки, належної Б., із покупцем В. Для цього від імені Б. була видана 

та нотаріально посвідчена довіреність на користь А., яка уповноважувала 

останнього на вчинення усіх юридичних дій щодо земельної ділянки від імені 

власника. Після укладення договору купівлі-продажу А., замість того, щоб 

повернути виручені кошти продавцю, покинув країну. Може видатися дивним 

висновок, що у наведеній ситуації заволодіння майном (грошовими коштами від 

продажу земельної ділянки) відбулося без передання потерпілим прав на майно, 

оскільки винного у порядку представництва все ж було уповноважено потерпілим 

ці кошти отримати. Проте визначальним є зміст наданих прав – на користь 

винного не було відчужено права власності на грошові кошти, а лише право 

отримати їх від імені довірителя (Б.). При цьому їх власником виступав Б. з 

моменту укладення договору купівлі-продажу. Винний тільки фактично заволодів 

майном. Де-юре, власником грошей залишився Б. Для порівняння, у згаданій 

вище ситуації з інвестиційним договором, відбувся фактичний перехід не лише 

грошей, але і права власності на них. 

У схожій реальній справі Старовижівський районний суд Волинської області 

обвинуваченого визнав винним у вчиненні «Шахрайства» за те, що він під 

приводом проведення ремонту автомобіля потерпілого продав його третій особі 

без дозволу власника з переведенням на свою користь виручених коштів [212]. Як 

роз’яснив Пленум Верховного Суду України у п. 18 Постанови «Про судову 

практику у справах про злочини проти власності» від 06.11.2009 р. № 10, 

отримання майна з умовою виконання якого-небудь зобов’язання може бути 

кваліфіковане як шахрайство лише в тому разі, коли винна особа ще в момент 

заволодіння цим майном мала на меті його привласнити, не виконуючи 

зобов’язання. У наведеній справі відбулося фактичне заволодіння річчю 

(транспортний засіб), проте право власності до винного не перейшло, оскільки 

договір (домовленість) із потерпілим передбачав винятково проведення ремонту 

автомобіля, а не розпорядження ним. 
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Узагальнюючи ситуацію, коли заволодіння майном під час вчинення 

«Шахрайства» відбувається без придбання прав на таке майно, зауважимо, що при 

цьому потерпілий вчиняє правочин, який не передбачає набуття права власності 

на майно винним. Натомість, змістом такого правочину є доручення винному 

вчинити певні корисні дії щодо майна потерпілого (продати третій особі, 

перевезти, перевірити, зремонтувати тощо), тобто йдеться про представництво. 

Придбання права на майно без заволодіння ним наявне у всіх випадках, коли 

предметом «Шахрайства» виступає не річ, а лише право на майно як таке, 

оскільки, як ми уже зазначали, термін «заволодіння» позначає можливість 

фізичного впливу на матеріальний об’єкт. Наприклад, це можуть бути права 

вимоги. Так, між Б. (позикодавець) та В. (позичальник) було укладено договір 

позики строком на півроку. Бажаючи отримати гроші раніше, Б. уклав договір про 

відступлення прав позикодавця на користь А., за що А. заплатив йому «тіло» 

позики (без відсотків). Як виявилось, отримані гроші були фальшивими, про що 

знав А. У цьому прикладі предметом договору виступила не річ, а право на 

отримання майна у майбутньому (грошових коштів від позичальника). 

Відповідно, говорити про заволодіння майном немає підстав. Відбулося лише 

отримання прав на майно на підставі правочину між винним та потерпілим. 

Можливі ситуації, коли потерпілий, юридично уже передавши права на майно 

винному на підставі укладеного договору, викриває шахрая та відмовляється від 

передачі речі або від надання фактичного доступу до неї. Наприклад, уклавши 

договір про обмін квартир, потерпілий виявляє, що винний насправді не є 

власником обмінюваної квартири. Відтак не передає йому ключі та 

унеможливлює його доступ до приміщення. Шахрай своєю чергою, володіючи 

правовстановлюючими документами на квартиру потерпілого, надає її в заставу 

як забезпечення кредиту. Після порушення умов повернення кредиту банк звертає 

стягнення на квартиру. Як результат, потерпілому заподіяно майнову шкоду, 

оскільки його квартира переходить у власність банку, а квартира, яку йому 

передав шахрай, також його власністю не стає, оскільки винний не мав права на її 

продаж. У цій ситуації придбання права на майно відбулося (на підставі договору 
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міни), але фактичне заволодіння ним – ні (контролював квартиру та проживав у 

ній потерпілий). Вихід для потерпілого у цьому випадку тільки один – визнавати 

відповідний договір недійсним, оскільки він укладений під впливом обману 

(ст. 230 ЦК України) та порушує публічний порядок (ст. 228 ЦК України). 

Тож, ті випадки, коли при шахрайстві відбувається тільки придбання права на 

майно без заволодіння ним, стосуються, по-перше, ситуацій, коли відчужуються 

майнові вимоги, по-друге, коли укладення договору про відчуження права 

власності на користь винного відбулося (як правило, це письмовий договір щодо 

нерухомого або іншого цінного майна), але фактично винний не отримує речі чи 

доступу до неї. Шкода, яку заподіяно при цьому потерпілому, полягає у тому, що 

винний, виступаючи (документально) новим власником майна потерпілого, може 

юридично розпоряджатися ним на свій розсуд (надавати як забезпечення, 

продавати і т. п.) аж до того часу, поки потерпілий не використає відповідні 

способи захисту своїх прав. 

Порівняльну характеристику форм вчинення «Шахрайства» крізь призму 

принципу свободи договору можна схематично зобразити у таблиці:  

Таблиця 2 

Порівняльна характеристика форм вчинення «Шахрайства» 

(ст. 190 КК України) з погляду свободи договору 

 
Заволодіння майном разом 

із придбанням прав на 

нього 

Тільки 

заволодіння 

майном 

Тільки 

придбання права 

на майно 

Укладення договору 

за участю потерпілого 

та винного 

Відбувається Відбувається Відбувається 

Предмет договору Річ Річ 
Річ або права на 

майно 

Права, що 

передаються 

потерпілим винному 

за договором 

Право власності 
Представницькі 

права 

Право власності 

або право вимоги 

Здобуття винним 

фактичного контролю 

над річчю 

Відбувається Відбувається Не відбувається 

Момент закінчення 

злочину 

З моменту заволодіння річчю 

та (або) набуття майнового 

права на неї – залежно, що 

З моменту 

здобуття 

фактичного 

З моменту набуття 

прав на майно 

винним 
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трапилося раніше контролю над 

річчю 

 

Завершуючи аналіз «Шахрайства», хочемо вказати на термінологічне 

зауваження. Не можна визнати вдалим поняття «придбання», яке вжито у ст. 190 

КК України щодо прав на майно. По-перше, термін «придбання» традиційно 

стосується договору купівлі-продажу, у той час як перехід прав на майно може 

відбутись і за іншим договором, причому, навіть безвідплатним (шахрайство під 

виглядом волонтерства). По-друге, поняття «придбання» додає певний відтінок 

законності шахрайської операції. На наш погляд, адекватною заміною може 

виступити термін «набуття», який усталено вживається у доктрині цивільного 

права для позначення переходу майнових благ (так, Глава 24 ЦК України має 

назву «Набуття права власності», а Глава 83 ЦК України – «Набуття, збереження 

майна без достатньої правової підстави»). 

З урахуванням наведеного пропонуємо диспозицію ч. 1 ст. 190 КК України 

«Шахрайство» викласти у такій редакції (тут і далі наводитимемо лише назви та 

диспозиції статей Особливої частини КК України, редакції яких пропонуємо, і не 

вказуватимемо санкції, оскільки проблеми призначення покарання не є предметом 

розгляду у цій роботі): 

«Стаття 190. Шахрайство 

1. Заволодіння чужим майном або набуття права на майно шляхом обману чи 

зловживання довірою (шахрайство)…» 

 

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

договору на стадії його укладення 

 

Ще одним складом злочину, що передбачає відповідальність за посягання на 

свободу договору на стадії його укладення, є «Вимагання». 

Ст. 189 КК України встановлено відповідальність за «Вимагання», тобто за 

вимогу передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій 

майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими 
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родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження 

чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під 

охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі 

бажають зберегти в таємниці. 

Зв’язок цього складу злочину зі свободою договору можна простежити шляхом 

звернення до історичних джерел кримінального права та кримінальних законів 

зарубіжних держав. 

У ст. 2036 Уложення про покарання кримінальні та виправні 1845 р. Російської 

імперії, яка передбачала відповідальність за вимагання, альтернативно були 

зазначені такі вимоги: видати гроші, річ, письмовий акт, прийняти на себе 

невигідні зобов’язання або відмовитися від законного права [266, с. 779]. 

У ст. 590 Кримінального уложення 1903 р. Російської імперії під вимаганням 

розуміли примушування з метою здобути собі або іншим майнову вигоду до 

уступки права на майно чи вступу у невигідну угоду щодо майна [161, с. 190].  

Згідно зі ст. 312-1 КК Франції метою вимагання є, зокрема, здобуття підпису 

або зобов’язання від потерпілого [115, с. 103–104]. 

У ст. 243 КК Іспанії вказано, що при вимаганні потерпілого примушують до 

укладення угоди [241, c. 78–79]. 

У ст. 283 КК Польщі ознакою вимагання є примушування розпорядитися 

власним чи чужим майном [248, с. 96–97]. 

Наведені положення із джерел кримінального права свідчать про те, що 

вимагання традиційно пов’язують із примушуванням потерпілого до вчинення 

різноманітних операцій із майном, унаслідок яких він втрачає свої права або стає 

боржником щодо винного. 

При вимаганні винний бажає набути матеріальну вигоду за рахунок виконання 

певних дій самим потерпілим, до яких його примушено у зв’язку із застосуванням 

психічного або фізичного насильства. Винний самостійно не вилучає майно і не 

переводить права, але через примус спонукає потерпілого зробити це на свою 

користь. 
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З погляду цивільного права вимагатель шляхом насильства примушує 

потерпілого до вчинення правочину, змістом є розпорядження майном, правом на 

майно чи виконання певних дій майнового характеру, а результатом – набуття 

винним майна, прав на майно або ж отримання інших матеріальних переваг. 

Уже зазначалося, що умовою дійсності правочину є вільне волевиявлення його 

учасника (ст. 203 ЦК України). Вільне волевиявлення на вчинення правочину 

(укладення договору) є необхідною складовою свободи правочину (договору). 

Якщо при аналізі «Шахрайства» ми вказували на правочин, який вчиняють під 

впливом обману, то при «Вимаганні» потерпілого примушують до вчинення 

правочину під впливом насильства. Відповідно до ст. 231 ЦК України правочин, 

вчинений особою проти її справжньої волі внаслідок застосування до неї 

фізичного чи психічного тиску з боку другої сторони або з боку іншої особи, 

визнається судом недійсним. Як і у випадку із «Шахрайством», такий правочин є 

нікчемним, оскільки порушує публічний порядок з огляду своєї спрямованості на 

незаконне заволодіння майном (ст. 228 ЦК України). 

«Вимагання» по-іншому можна визначити як примушування до вчинення 

одностороннього правочину чи укладення договору майнового характеру, який 

призводить до отримання незаконної матеріальної вигоди винним (пов’язаним із 

ним особам) за рахунок потерпілого. Редакція ст. 189 КК України просто зміщує 

акцент із факту вчинення правочину на його зміст (передача майна чи дії 

майнового характеру).  

Важливим аспектом є питання усвідомлення відплатності вчинюваного 

правочину потерпілим. На відміну від «Шахрайства», де потерпілий, перебуваючи 

під впливом обману, вважає, що діє у своїх інтересах та очікує отримати від 

правочину (договору) відповідне зустрічне співмірне задоволення («ілюзія від 

платності»), при «Вимаганні» потерпілий усвідомлює, що повинен принести 

майнову вигоду винному безоплатно – тобто напряму нашкодити своїм інтересам. 

Умовно можна сказати, що вимагатель примушує потерпілого до укладення та 

виконання договору дарування (крім випадків, коли предметом «Вимагання» 

виступає дія майнового характеру – див. далі). Безоплатність «договору» при 
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вимаганні відзначається багатьма науковцями [229, с. 723–724]. Цей факт має 

важливе значення для розмежування суміжних із «Вимаганням» складів злочинів 

– «Протидії законній господарській діяльності» (ст. 206 КК України) та 

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

(ст. 355 КК України). Щоправда, інколи може мати місце і оплатний перехід 

майна при вимаганні, але у такому разі з економічного погляду відповідний обмін 

відбувається на очевидно нееквівалентній основі. Ці питання детальніше 

розглядатимемо у Розділі 3. 

Відповідно до диспозиції ч. 1 ст. 189 КК України предметом «Вимагання» 

можуть виступати: майно, права на майно або будь-які дії майнового характеру. 

Беззаперечний інтерес з погляду свободи договору становить термін «дії 

майнового характеру». 

У науці кримінального права немає єдиного визначення аналізованого поняття. 

Під діями майнового характеру пропонують вважати: 

 дії, що створюють вартість [125, с. 37]; 

 будь-яку діяльність потерпілого, що приносить винному майнову вигоду 

[155, с. 435]; 

 результат певної поведінки потерпілого, який приносить матеріальну вигоду 

вимагателю [120, с. 16]; 

 дії потерпілого, вчинення яких без вимагання призвело б до затрати винним 

(членам його сім’ї) свого майна або праці для примноження або покращення 

якості як свого майна, так і майна тих осіб, на користь яких скоювалося 

вимагання [189, с. 38]. 

У чинному законодавстві України вживається поняття майнових дій. Згідно зі 

ст. 20 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом» та п. 16 Інформаційного листа Вищого Господарського 

Суду України «Про Закон України «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом» (у редакції Закону України від 

22.12.2011 р. № 4212-VI)» № 01-06/606/2013 від 28.03.2013 р. під майновими 
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діями боржника варто розуміти виконання боржником зобов’язань за вже 

укладеним до початку відповідного року правочином (договором) на шкоду 

власним інтересам або інтересам інших кредиторів, зокрема, виконання 

зобов’язання раніше встановленого строку (терміну), відмови від власних 

майнових вимог, сплати коштів кредитору або прийняття майна в рахунок 

виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів до боржника 

перевищувала вартість майна тощо. Із наведеного визначення випливає, що 

майнові дії – це дії щодо виконання боржником взятих на себе зобов’язань.  

У Главі 79 ЦК України вжито ще одне схоже поняття «дії в майнових 

інтересах», під яким розуміють будь-які дії фактичного та юридичного характеру, 

які може вчинити повірений в інтересах довірителя. 

Існують два різні підходи до тлумачення вжитого у ст. 189 КК України терміна 

«дії майнового характеру»: широкий та вузький.  

Доцільно відзначити саме майновий характер таких дій. У КК РСФСР 1922 р. 

відповідальність за вимагання наставала за вимогу вчинення будь-яких дій – 

тобто незалежно від їх майнового чи немайнового характеру. Проте такий підхід 

передбачав можливість притягнення до кримінальної відповідальності за надто 

широкий спектр діянь. У Циркулярі Наркомату Юстиції РСФСР від 06.01.1926 р. 

вказано на допустимість кваліфікації як вимагання дій особи, яка вимагала від 

робсількора (робітничо-селянський кореспондент) під погрозою насильства 

відмовитися від робсількорівської діяльності [70, с. 101]. У зв’язку із цим вже у 

ст. 174 КК РСФСР 1926 з’явилось уточнення щодо виключно майнового 

характеру відповідних дій вимагателя [180, с. 82]. 

У межах широкого підходу до визначення дій майнового характеру вони 

означають будь-які дії потерпілого, результатом яких є набуття майнової вигоди 

винним. Дії майнового характеру буквально означають будь-які дії, пов’язані з 

майном (у його широкому, цивільно-правовому сенсі), як-от: дії щодо відчуження, 

створення, переміщення, ремонту, знищення майна; дії, які зумовлюють 

виникнення, уступку, припинення майнових прав чи обов’язків; дії щодо захисту 

майнових прав тощо. 
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За таких умов не можна заперечити, що і передання майна, і передання прав на 

майно повністю охоплюються поняттям «вчинення дій майнового характеру». 

Відтак, диспозицію ст. 189 КК України в частині «вимоги передачі чужого майна 

чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру» можна було 

б спростити до «вимоги вчинення будь-яких дій майнового характеру».  

Вузький підхід ґрунтується на таких аргументах. Враховуючи, що закріплені у 

ст. 189 КК України вимоги наведено як альтернативні, можна зробити логічний 

висновок, що термін «вчинення дій майнового характеру» повинен не охоплювати 

та не охоплюватися поняттям «передання чужого майна чи майнових прав». 

Інакше законодавцю не було б сенсу виокремлювати їх як непідпорядковані 

категорії. Щоправда, існує можливість, що така побудова ч. 1 ст. 189 КК України 

є недоліком законодавчої техніки. 

Отже, згідно з вузьким підходом вчинення потерпілим при вимаганні дій 

майнового характеру повинно створювати матеріальні вигоди для винного 

(пов’язаних із ним осіб), але не може полягати у передачі їм майна (прав на 

майно). Що ж тоді можна віднести до дій майнового характеру? По-перше, 

надання послуг. Послуга має цінність як діяльність і споживається у процесі її 

здійснення на підставі договору про надання послуг (ст. 901 ЦК України). 

Результат послуги не виражається у створенні речі. Класичним прикладом 

послуги є перевезення: об’єкт, що перевозиться, не зазнає змін, а сама користь 

полягає у зміні його місцезнаходження. 

Отож, насильницьке примушування до укладення та виконання договору про 

надання послуг за наявності інших підстав треба кваліфікувати за ст. 189 КК 

України за ознакою вимоги вчинення дій майнового характеру. Варто мати на 

увазі, що така кваліфікація є коректною лише за умови загрози спричинення 

майнової шкоди потерпілому. Це є можливим тоді, коли надання послуги 

відбувається або має відбуватися на відплатній основі, а винний бажає здобути її 

безкоштовно. 

Це твердження стосується і вимоги виконання певної роботи, яку деякі 

дослідники також пов’язують із поняттям «дії майнового характеру» [197, с. 77]. 
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Між наданням послуг та виконанням робіт існує істотна відмінність. Виконання 

робіт відбувається на підставі договору підряду та завжди передбачає наявність 

певної речі (речей) як результату, що передається замовнику роботи (Глава 61 ЦК 

України). Натомість, результат наданої послуги подібним способом не 

об’єктивується. 

На наш погляд, вимогу виконати певну роботу не завжди можна беззастережно 

розцінити як вимогу вчинення дій майнового характеру. Робота може бути 

різноманітною та стосуватися виготовлення, обробки, переробки чи ремонту речі 

(ст. 837 ЦК України). Такий поділ має і кримінально-правове значення при 

кваліфікації «Вимагання» (як і деяких інших складів злочинів, що буде висвітлено 

далі). 

Якщо йдеться про виготовлення речі, відповідна робота може передбачати 

пошиття одягу (побутовий підряд), будівництво будинку (будівельний підряд), 

розроблення проектної чи іншої технічної документації (підряд на проектні та 

пошукові роботи). Пред’явлення винним поєднаної з насильством вимоги щодо 

безоплатного створення та наступного передання йому новоствореної речі 

потерпілим варто розцінювати як вимогу передання майна, а не вчинення дій 

майнового характеру. Хоча потерпілого у таких випадках і примушують до 

виконання роботи (договору підряду), проте першочерговою метою вимагателя 

постає саме набуття чужої для нього речі, а її походження (попередньо існуюча 

або спеціально створена) має другорядне правове значення у цьому аспекті. 

Інша справа, коли вимагається виконання роботи з безоплатного ремонту 

(обробки, переробки) речі, яка належить винному. У цьому разі винний прагне 

здобути свою ж річ, але із покращеними споживчими якостями, зі збільшеною 

вартістю, що досягається завдяки виконанню потерпілим відповідних операцій 

над річчю. Потерпілий же, витративши свій час та, як правило, матеріали на 

виконання роботи вимушено позбавляється винагороди за свою діяльність, що 

заподіює йому майнову шкоду та порушує право на отримання оплати. 

Отже, правочин (договір), до якого примушують потерпілого при «Вимаганні» 

за ознакою вчинення дій майнового характеру, може бути спрямований на 
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виконання робіт чи надання послуг. Такі правочини спричиняють пряму майнову 

вигоду винному. Поряд із цим, як дії майнового характеру доцільно розцінювати 

й інші дії, що не підпадають під роботи чи послуги, але все ж приносять майнову 

вигоду винному. Наприклад, до власника приватного підприємства може бути 

пред’явлено вимогу прийняти на роботу (укласти трудовий договір) та 

виплачувати заробітну плату «працівнику», який фактично не працюватиме. 

У судовій практиці поширеними є випадки скоєння «Вимагання», коли 

потерпілого примушують видати довіреність на розпорядження цінним майном з 

метою подальшого присвоєння виручених від продажу коштів. 

Вироком Новосанжарського районного суду Полтавської області 

обвинуваченого визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 189 

КК України. Як зазначив суд, винний, «реалізуючи свій умисел на отримання 

коштів шляхом вимагання чужого майна та вчинення дій майнового характеру», 

змусив потерпілого передати свої права на автомобіль шляхом переоформлення 

довіреності на користь третьої особи [162]. 

У схожій справі потерпілого примушували до підписання довіреності на 

продаж належної йому квартири [31]. 

На підставі наведеного, під діями майнового характеру у їх вузькому значенні 

треба розуміти: 

 надання оплатних послуг безоплатно; 

 безоплатне виконання робіт щодо майна, яке належить винному; 

 інші дії (правочини), що приносять майнову вигоду винному та не пов’язані 

із переходом речей чи прав на майно.  

Який же підхід до тлумачення «дій майнового характеру» доцільно 

застосовувати під час кримінально-правової кваліфікації «Вимагання» – широкий 

чи вузький? Позиція законодавця виглядає суперечливою. З одного боку, вимоги 

передачі майна (прав на майно) та вчинення дій майнового характеру відділені 

одна від одної, на що вказує розділовий сполучник «або» у тексті диспозиції 
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статті. З іншого, у ст. 189 КК України використовується не просто термін «дії 

майнового характеру», а саме «будь-які дії майнового характеру». 

Вважаємо, що доцільним є відділити поняття «вчинення дії майнового 

характеру» від понять «передача чужого майна» та «передача права на майно» у 

диспозиції ст. 189 КК України, але із вказівкою на їх підпорядкованість. Це 

можна реалізувати шляхом уточнення одного із предметів «Вимагання» із «будь-

яких дій майнового характеру» на «інші дії майнового характеру». Такі зміни, по-

перше, означатимуть те, що і передання чужого майна (прав на майно) належать 

до дій майнового характеру. По-друге, поняття «інших дій майнового характеру» 

наповниться своїм специфічним змістом, окресленим у межах вузького підходу. 

У контексті аналізу предмета складу злочину «Вимагання» зазначимо, що ним 

може виступати і право спільної власності. Згідно з ч. 1 ст. 355 ЦК України 

майно, що є у власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на 

праві спільної власності (спільне майно). У справі, яку розглядав Кіровський 

районний суд міста Кіровограда, вимагатель примушував потерпілого до 

переоформлення на себе частини належного останньому житлового будинку [92]. 

Виконання таких вимог призвело б до виникнення права спільної часткової 

власності на майно потерпілого. 

Привертає до себе увагу той факт, що у ст. 189 КК України вимога завжди 

спрямована на спонукання потерпілого до активних дій, якими може бути або 

передання (майна чи прав на майно), або вчинення (дій майнового характеру). 

Але чи може винний вимагати невчинення певних юридично значущих дій від 

потерпілого, тобто його бездіяльності? 

Ми переконані, що так. У переважній більшості майнових правовідносин 

поведінка сторін повинна бути тільки активною (наприклад, неможливо купити 

річ шляхом бездіяльності). Поряд із цим, в окремих випадках закон пов’язує 

настання відповідних правових наслідків у залежність саме від бездіяльності 

особи (назвемо це «бездіяльністю майнового характеру»), тобто надає їй значення 

юридичного факту. 

Зарубіжний досвід встановлення кримінальної відповідальності за вимагання 
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демонструє, що визнання ознаками цього складу злочину примушування до 

бездіяльності або до відмови від прав потерпілим є поширеним. 

Таблиця 3 

Кримінально-правові норми зарубіжних держав, у яких складом злочину 

«Вимагання» охоплено примушування до бездіяльності або відмови від майна 

Стаття, нормативний акт, 

держава 
Суспільно небезпечне діяння 

Ст. 253 Кримінального кодексу 

ФРН [232] 

«…протиправне примушування людини до 

вчинення якої-небудь дії … або бездіяльності…» 

Ст. 196 Кримінального кодексу 

Сан-Марино [253] 

«…примушування іншої особи здійснити дію, 

відкладення будь-яку дію або проявити 

бездіяльність…» 

Ст. 317 Кримінального кодексу 

Голландії [238] 

«…змушування потерпілого віддати власність, 

взяти на себе борг чи відмовитись від претензій…» 

Ст. 181 Кримінального кодексу 

Литовської республіки [245] 

«…вимагання вчинити інші дії майнового 

характеру або відмовитись від них…» 

Ст. 312-1 Кримінального 

кодексу Франції [257] 

«…отримання шляхом насильства … зобов’язання 

або відмови від зобов’язання…» 

 

Бездіяльність майнового характеру залежно від правових наслідків можна 

поділити на дві групи: 1) бездіяльність, що зумовлює набуття майна; 

2) бездіяльність, що зумовлює втрату майна.  

Яскравим прикладом для першої групи є положення ч. 3 ст. 1268 ЦК України: 

«Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття 

спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом строку, 

встановленого ст. 1270 цього Кодексу, він не заявив про відмову від неї». Ця 

норма означає, що підставою для набуття права власності у цьому випадку є 

бездіяльність спадкоємця, натомість активні дії означають відмову від спадщини 

(співвідношення відмови від майна та бездіяльності майнового характеру буде 

розкрито далі). 

У правовідносинах спадкування можна знайти і підтвердження другої групи 

бездіяльності майнового характеру. Згідно зі ст. 1272 ЦК України, якщо 

спадкоємець протягом строку, встановленого ст. 1270 цього Кодексу, не подав 

заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її. При 
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цьому право прийняття спадщини переходить до інших спадкоємців (ст. 1275 ЦК 

України). Тобто неподання заяви зумовлює припинення права на прийняття 

спадщини. Цілком можливою є ситуація, коли, скажімо, єдиний спадкоємець 

другої черги, погрожуючи насильством, вимагає від єдиного спадкоємця першої 

черги не подавати заяву про прийняття спадщини. Вважаємо, що таку вимогу 

варто розцінювати як вимогу вчинення бездіяльності майнового характеру чи – в 

аспекті термінології ст. 189 КК України – як «вимогу невчинення дій майнового 

характеру». 

У контексті «Вимагання» розгляд двох груп бездіяльності володіє різною 

актуальністю. Маловірогідними є ситуації, коли винний вимагає від потерпілого 

бездіяльності, що зумовлює набуття майна, адже – що дуже важливо – йдеться 

про набуття внаслідок бездіяльності майна самим потерпілим. Натомість випадки 

вимагання бездіяльності з метою позбавити потерпілого майна є цілком 

реальними. 

Окремо варто зупинитися на співвідношенні понять «бездіяльності майнового 

характеру» та «відмови від майна». Законодавство України, регламентуючи 

порядок набуття майна, встановлює також порядок відмови від нього. Причому 

така відмова може вимагати як вчинення дій, так і бездіяльності. 

Продемонструємо прикладами. 

Відмову шляхом бездіяльності («мовчазна відмова») передбачено для власника 

загубленої речі, яка була знайдена третьою особою. Якщо такий власник не 

пред’явить вимоги про повернення речі протягом встановленого строку, особа, 

яка знайшла річ, набуває право власності на неї (ч. 1 ст. 338 ЦК України). Інші 

приклади мовчазної відмови ми наводили при характеристиці другої групи 

бездіяльності (такої, що зумовлює втрату майна). 

Відмова шляхом дії реалізується, зокрема, щодо права власності на майно, 

права на яке підлягають державній реєстрації. Відмова від таких прав потребує 

подання заяви власником та внесення відповідного запису до державного реєстру 

(ч. 3 ст. 347 ЦК України). 

Щодо відмови шляхом активних дій можна змоделювати такий приклад 
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скоєння «Вимагання». У порядку спадкування право власності на квартиру 

перейшло до А. Водночас на підставі заповіту на користь Б. був встановлений 

сервітут – право безоплатно проживати у квартирі протягом свого життя. 

Бажаючи позбутися обтяження нерухомого майна, щоб продати квартиру за 

вигіднішою ціною, А. шляхом насильства змусив Б. відмовитися від сервітуту, що 

було зроблено нотаріально посвідченою заявою потерпілого. 

Потерпілого можуть примушувати і до відмови від захисту своїх порушених 

майнових прав. У цьому зв’язку показовою є справа, яку розглядав 

Кіровоградський районний суд Кіровоградської області. У скоєнні «Вимагання» 

обвинувачено осіб, які, використовуючи підроблений підпис потерпілого, надали 

без його згоди належну йому земельну ділянку в оренду юридичній особі. Після 

подання потерпілим заяви до міліції про розслідування факту підроблення 

договору обвинувачені почали залякувати його з метою змусити до відмови від 

поданої заяви. Судом першої інстанції було зроблено висновок про відсутність у 

діях обвинувачених складу злочину, передбаченого ст. 189 КК України, оскільки 

відсутній майновий характер дій, до яких примушено потерпілого [92]. 

Скасовуючи рішення суду першої інстанції, Апеляційний суд Кіровоградської 

області зазначив, що поданням потерпілим заяви до органів внутрішніх справ він 

намагався поновити свої майнові права, а саме повернути право користування 

земельною ділянкою. Як зазначив суд другої інстанції, «особливістю предмета 

вимагання є те, що ним може бути не тільки майно, яке на момент посягання 

знаходиться у потерпілого, а й майно яке перебуває в цей момент у фактичному 

володінні винного, тому володіючи певною річчю, вимагач може зажадати від її 

власника не пред’являти претензії до її повернення» [11]. 

Кваліфікація за ст. 189 КК України примушування до «активної відмови» від 

майна (такої, що вимагає дій потерпілого) труднощів не викликає. Її варто 

розцінювати як вимогу до вчинення дій майнового характеру. 

Кваліфікація ж примушування до «мовчазної відмови» від майна потерпілим за 

чинною редакцією ст. 189 КК України, як мінімум, ускладнена. У доктрині 

кримінального права традиційно поняття «діяння» охоплює як дію, так і 
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бездіяльність. Відповідно до ст. 11 КК України злочином є передбачене цим 

Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене 

суб’єктом злочину. Оскільки у диспозиції ст. 189 КК України вживається 

конструкція «вимога … вчинення дій майнового характеру», то вимагання 

бездіяльності перебуває поза межами цього складу злочину. Не підпадає воно і 

під вимогу передання майна (прав на майно), оскільки потерпілий безпосередньо 

не передає своє майно (права на майно), а його бездіяльність може спричиняти 

втрату наявного майна без набуття його ніким іншим або втрату законної 

можливості набути чуже майно. Відтак, видається доцільним розширити зміст 

ст. 189 КК України шляхом додавання у диспозицію статті вимоги щодо 

невчинення дій майнового характеру.  

З урахуванням проведеного дослідження «Вимагання» та зроблених зауважень 

до змісту ознак цього складу злочину, пропонуємо викласти диспозицію ч. 1 

ст. 189 КК України у такій редакції:  

«Стаття 189. Вимагання 

1. Вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення (невчинення) 

інших дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його 

близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, 

пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому 

віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його 

близькі родичі бажають зберегти в таємниці (вимагання)...» 

 

2.1.3. «Протидія законній господарській діяльності» (ст. 206 КК України) в 

аспекті посягань на свободу договору на стадії його укладення 

 

У чинному кримінальному законі склади злочинів, що передбачають 

відповідальність за посягання на свободу договору на стадії його укладення, 

можна знайти не лише у Розділі VI Особливої частини КК України «Злочини 

проти власності». Ст. 206 Розділу VIІ Особливої частини КК України «Злочини у 

сфері господарської діяльності» передбачено відповідальність за «Протидію 
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законній господарській діяльності», тобто за протиправну вимогу припинити 

займатися господарською діяльністю чи обмежити її, укласти угоду або не 

виконувати укладену угоду, виконання (невиконання) якої може заподіяти 

матеріальну шкоду або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається 

господарською діяльністю, поєднану з погрозою насильства над потерпілим або 

близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна або 

захоплення цілісного майнового комплексу, його частини, будівель, споруд, 

земельної ділянки, об’єктів будівництва, інших об’єктів та незаконне припинення 

або обмеження діяльності на цих об’єктах та обмеження доступу до них за 

відсутності ознак вимагання. 

У законодавстві іноземних держав найбільш спорідненими складами злочину зі 

ст. 206 КК України є «Примушування до укладення угоди або до відмови від її 

укладення», який передбачений кримінальними кодексами країн-учасниць СНД: 

Білорусії (ст. 246), Туркменістану (ст. 246), Киргизької Республіки (ст. 190), 

Азербайджану (ст. 201), Російської Федерації (ст. 179). Цей склад злочину 

утворює примушування до укладення угоди або відмови від її укладення з 

погрозою застосування насильства, знищення чи пошкодження чужого майна та 

деякими іншим видами погроз за відсутності ознак вимагання. Подібно і в інших 

європейських країнах (Австрія, Данія, Італія, Литва, Норвегія, Польща, Сан-

Марино) відсутня спеціальна норма про примушування до укладення угод у сфері 

господарювання, а відповідні діяння кваліфікуються за загальною нормою про 

злочинний примус. 

Зазначимо, що Модельний кодекс (Модельний кримінальний кодекс для 

держав-учасників СНД) хоч і містить склад злочину під майже ідентичною 

назвою «Протидія законній підприємницькій діяльності», але його ознаки суттєво 

відрізняються від ознак складу злочину, закріпленого у ст. 206 КК України. 

Ст. 254 Модельного кодексу спрямована на захист суб’єктів господарювання 

винятково у «вертикальних» господарських відносинах, тобто від незаконних 

діянь посадових осіб, наділених владною господарською компетенцією, за умови 

спричинення великої шкоди (у ст. 206 КК України суб’єкт злочину загальний, а 
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основний склад злочину – формальний). Саме у редакції Модельного кодексу 

«Протидія законній підприємницькій діяльності» закріплена у кримінальних 

кодексах Білорусії (ст. 232) [246], Туркменістану (ст. 238) [251], Киргизької 

Республіки (ст. 178) [244], Азербайджану (ст. 190) [236], Російської Федерації 

(ст. 169) [252]. 

Диспозиція ст. 206 КК України має складну структуру. Схематично, протидію 

законній господарській діяльності утворює поєднання альтернативно визначених 

протиправних вимог з альтернативно визначеними погрозами. При цьому 

бажаний для винного негативний ефект полягає саме у виконанні його вимоги, 

погрозу ж пред’являють для «обслуговування» вимоги – тобто для забезпечення її 

реалізації.  

У контексті свободи договору на стадії його укладення нас цікавить вимога 

«укласти угоду, виконання (невиконання) якої може заподіяти матеріальну шкоду 

або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається господарською 

діяльністю». 

Не викликає сумніву, що не всі види договорів підпадають під ознаки ст. 206 

КК України. Через це становить інтерес з’ясування кола тих угод, суспільно 

небезпечні посягання на свободу яких підлягають кваліфікації за ст. 206 КК 

України. Своєю чергою, для цього необхідно проаналізувати родовий та основний 

безпосередній об’єкт цього складу злочину, а також з’ясувати точний зміст 

понять «господарська діяльність», «законна господарська діяльність», 

«підприємництво».  

Ст. 206 КК України розміщена у Розділі VII Особливої частини КК України 

«Злочини у сфері господарської діяльності». Склади злочинів, передбачені 

статтями цього розділу, прийнято називати господарськими. Відтак, родовим 

об’єктом «Протидії законній господарській діяльності» називають: 

 нормальну господарську діяльність (Є. Л. Стрельцов) [214, с. 11]; 

 систему господарства України (В. О. Навроцький) [145, с. 354–358]; 
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 сферу господарської діяльності (А. В. Савченко, В. В. Кузнєцов, 

О. Ф. Штанько) [195, с. 388]. 

 суспільні відносини у сфері економіки (економічної діяльності) 

(О. І. Перепелиця) [167, с. 5]. 

Відзначаючи схожість наведених позицій, вважаємо родовим об’єктом злочину 

«Протидія законній господарській діяльності» правовий господарський порядок. 

Цей термін узгоджується із ціннісною концепцією об’єкта злочину та закріплений 

у преамбулі та у ч. 1 ст. 5 ГК України. Саме́ слово порядок варто розуміти як стан, 

коли усе відбувається із дотриманням певних правил, вимог [204, с. 302]. Тому 

поняття правовий господарський порядок означає такий стан фактичного 

здійснення господарської діяльності в державі, який відповідає встановленим 

нормативам. 

Що стосується основного безпосереднього об’єкта «Протидії законній 

господарській діяльності», то ним вважають: 

 встановлений порядок здійснення господарської діяльності [67, с. 703–704]; 

 суспільні відносини, що забезпечують свободу господарської діяльності, 

недопущення монополізму та недобросовісної конкуренції [60, с. 66–67]; 

 конституційне право на підприємницьку діяльність, що не заборонена 

законом, та конкуренцію у підприємницькій діяльності [68, с. 322–323]. 

Встановлений порядок здійснення господарської діяльності, на наш погляд, 

стосується дотримання усіх існуючих законодавчих приписів щодо 

господарювання та, відтак, виходить за межі змісту диспозиції «Протидії законній 

господарській діяльності», у якій ідеться лише про припинення або обмеження 

господарської діяльності чи примушування до укладення або невиконання угоди. 

Тобто законодавець передбачає випадки посягання саме на свободу суб’єкта у 

виборі тривалості та форм здійснюваної ним господарської діяльності, а не на 

встановлений порядок її здійснення загалом. Ухилення від сплати податку на 

прибуток підприємцем у значному розмірі (ч. 1 ст. 212 КК України) також можна 
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розглядати як порушення порядку ведення господарської діяльності в частині 

недотримання норм щодо оподаткування такої діяльності. 

Що ж до другої позиції, то недоліки підходу, за яким суспільні відносини 

визнають об’єктом злочину, було наведено у Розділі 1 цієї роботи. 

Визнання права на підприємницьку діяльність основним безпосереднім 

об’єктом «Протидії законній господарській діяльності» видається неповним, 

оскільки підприємницька діяльність є вужчим поняттям, аніж господарська 

діяльність (співвідношення цих понять буде проаналізовано далі). 

Ми підтримуємо думку тих науковців, які вважають свободу законної 

господарської діяльності основним безпосереднім об’єктом складу злочину, 

передбаченого ст. 206 КК України [105, с. 214]. Вважаємо свободу господарської 

діяльності правовою цінністю, що закріплена ГК України та охороняється 

засобами господарсько-правової, адміністративної та кримінальної 

відповідальності.  

Але як співвідноситься свобода законної господарської діяльності зі свободою 

договору? Свобода договорів, які укладають суб’єктами господарювання, є 

складовою свободи господарської діяльності. Так, свобода господарської 

діяльності, окрім вільного укладення договорів, передбачає також вільний вибір 

видів господарської діяльності, самостійне формування програми діяльності, 

вільне розпорядження прибутком та інші дії, що не є договорами (ст. 44 ГК 

України). Водночас, усі ці дії є правочинами або втілюються у правочини. Тому 

свободу законної господарської діяльності можна іншими словами назвати 

свободою правочинів, які вчиняють суб’єкти господарювання. 

Що ж до самого поняття «господарська діяльність», то у законодавстві існує 

кілька відповідних дефініцій: 

 діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, 

спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання 

послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність (ст. 3 ГК України); 
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 діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або 

реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на 

отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої 

відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь 

першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими 

договорами (п. 14.1.36. Податкового кодексу України); 

 будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов’язана з виробництвом 

і обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару 

(ст. 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. 

№ 959-XII). 

Очевидно, наведені визначення відрізняються між собою, що є проблемою 

законодавчої техніки. На наш погляд, ознаками господарської діяльності є: 

 зміст діяльності – виробництво або реалізація товарів, виконання робіт чи 

надання послуг; 

 частота діяльності – систематично; 

 суб’єкти здійснення – зареєстровані у встановленому порядку фізичні та 

юридичні особи; 

 суть діяльності – товарно-грошові відносини. 

Обсяг кримінально-правової охорони свободи господарської діяльності ст. 206 

КК України обмежується вказівкою на її законність. Це цілком виправдане 

застереження, але його корисний ефект розмивається невизначеністю щодо того, 

яку господарську діяльність варто вважати законною.  

Радикальну позицію з цього приводу займає П. П. Андрушко, який вважає, що 

законною є така господарська діяльність, яку веде особа, яка має право займатися 

господарською діяльністю взагалі чи окремими її видами, зареєстрована як 

суб’єкт підприємництва, має дозвіл на заняття видами діяльності, що підлягають 

ліцензуванню, дотримується норм чинного законодавства, яке регулює 

господарську діяльність, у тому числі і встановлених ним обмежень, зокрема, 
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отримала всі необхідні дозволи або інші документи дозвільного характеру, якщо 

їх одержання передбачене законом [147, с. 626]. 

Більш слушною видається позиція О. О. Дудорова, який зазначає, що не 

вимагається цілковитої правомірності, повної узгодженості здійснюваної 

господарської діяльності з вимогами чинного законодавства, адже досягти цього в 

сучасній Україні з її нестабільним і суперечливим законодавством, м’яко кажучи, 

проблематично [67, с. 704]. За таких умов важливим є виокремлення базових 

вимог для здійснення господарської діяльності, недотримання яких зумовлює її 

незаконність. Такими вимогами традиційно вважають: 

• державну реєстрацію суб’єкта господарювання (ст. 55 ГК України, Закон 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців»); 

• ліцензування господарської діяльності. Суб’єкт господарювання не може 

здійснювати підліцензійні види господарської діяльності без отримання ліцензії 

(ч. 3 ст. 2 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 

02.03.2015 р. № 222-VIII); 

• відсутність заборони займатися господарською діяльністю певним особам. 

Так, ст. 3 Закону України «Про статус народного депутата України» від 

17.11.1992 р. № 2790-XII забороняє народному депутату займатись будь-якою 

оплачуваною діяльністю; 

• відсутність спеціальної заборони щодо зайняття окремими видами 

діяльності [67, с. 705] Так, ст. 4 Закону України «Про підприємництво» від 

07.02.1991 р. № 698-XII (до речі, це єдина чинна на сьогодні стаття у цьому 

нормативно-правовому акті) встановлює ті види діяльності, здійснювати які 

дозволяється лише окремим суб’єкта господарювання. 

До цього переліку, вважаємо, можна додати відсутність ознак фіктивності 

господарської діяльності: реєстрація на недійсні чи підроблені документи, 

господарювання без згоди засновників тощо (ст. 55-1 ГК України).  
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На жаль, універсальних критеріїв оцінювання законності господарської 

діяльності крізь призму ст. 206 КК України ще не вироблено. На нашу думку, 

такий аналіз повинен зводитися до перевірки трьох вимог у сукупності: 

 вимоги загальної законності господарської діяльності: чи не заборонений 

такий вид діяльності у принципі; 

 вимоги спеціальної законності господарської діяльності: чи не заборонений 

такий вид діяльності саме для цього суб’єкта (наявність спеціальних вимог до 

організаційно-правової форми, наявність ліцензії тощо); 

 вимоги щодо формалізації господарської діяльності: чи зайняття таким видом 

діяльності належно зареєстровано. 

Поняття «господарська діяльність» та «підприємницька діяльність» хоч і часто 

вживають як синоніми, проте, насправді, вони є нетотожними. Відповідно, 

відрізняється і коло тих договорів, які укладають у межах здійснення 

господарської та підприємницької діяльності. 

Згідно з положеннями ст. 3 ГК України господарська діяльність може 

здійснюватися з метою одержання прибутку (підприємництво) або без такої мети 

(некомерційна господарська діяльність). Тобто на законодавчому рівні поняття 

підприємництво визначено як видове щодо більш загального – господарської 

діяльності. Свобода договору для суб’єктів господарювання охороняється ст. 206 

КК України незалежно від того, чи ведуть вони господарську діяльність з метою 

одержання прибутку (підприємництво) або без такої мети (некомерційна 

господарська діяльність).  

Варто зазначити, що у попередньо чинному КК 1960 р. діяла ст. 155-8 (аналог 

чинної ст. 206 КК України 2001 р.), яка встановлювала відповідальність саме за 

протидію законній підприємницькій діяльності, а не господарській. Наведена 

позиція має своїх опонентів. Так, Є. Л. Стрельцов та В. В. Лаптєв ототожнюють 

підприємництво із господарською діяльністю [215, с. 253; 121, с. 36–40]. 

П. П. Андрушко вважає правомірним іменувати господарські злочини як злочини 

у галузі підприємництва, оскільки будь-яка господарська діяльність реалізується з 
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метою одержання прибутку, щоб, принаймні, оплачувати витрати на сировину, 

заробітну плату працівникам тощо [3, с. 13–18]. Така позиція ґрунтується на 

підміні понять «дохід» та «прибуток». Прибутком є сума, на яку дохід перевищує 

витрати, тобто прибуток є різницею між доходами та витратами [48]. Ознакою ж 

підприємництва є мета отримання саме прибутку (накопичення додаткової 

вартості), а не доходу, який може використовуватися винятково для покриття 

витрат. 

Проведений загальний аналіз сфери застосування ст. 206 КК України дає 

підстави перейти до виокремлення тих угод, примушування до укладення яких 

може кваліфікуватись як «Протидія законній господарській діяльності». У цьому 

аспекті варто згадати про ознаки потерпілого. Ним згідно з диспозицією ст. 206 

КК України виступає лише той, хто займається господарською діяльністю. 

Відповідно до ст. 55 ГК України суб’єктами господарювання є юридичні особи та 

фізичні особи-підприємці, зареєстровані в установленому законом порядку. 

Поняття угоди у ст. 206 КК України охоплює будь-які угоди, які укладають 

господарюючі фізичні та юридичні особи в межах як підприємництва, так і 

некомерційного господарювання за умови законності відповідної діяльності. 

Йдеться не лише про господарські договори у розумінні однойменної Глави 20 ГК 

України, але й про інші види домовленостей за участю суб’єкта господарювання 

та односторонні угоди (наприклад, прийняття рішення про додатковий випуск 

(емісію) акцій) [112, с. 547; 67, с. 706; 104, с. 320; 281, с. 422].  

На нашу думку, усі види двосторонніх угод (договорів) у контексті ст. 206 КК 

України можна поділити на:  

1) майново-господарські договори (укладаються між суб’єктами 

господарювання при безпосередньому проведенні господарської діяльності, а 

також договори про здійснення державних закупівель) (ст. 179 ГК України). 

Наприклад, оптове постачання продукції від виробника до продавця; 

2) організаційно-господарські договори (укладаються у процесі управління 

господарською діяльністю між суб’єктом господарювання та суб’єктом 

організаційно-господарських повноважень) (ст.ст. 176, 186 ГК України). 
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Наприклад, договір про створення об’єднання підприємств. Сюди ж належать 

договори про відчуження акцій в акціонерних товариствах; 

3) договори зі споживачами (наприклад, продаж мобільних телефонів фізичним 

особам у роздріб). 

Під час кримінально-правової кваліфікації за ст. 206 КК України за ознаками 

примушування, пов’язаного із укладенням угод, доцільно встановити, чи 

пов’язана певна угода із проведенням господарської діяльності. Особливо це 

питання актуальне, коли потерпілим виступає приватний підприємець. Така особа 

володіє подвійним правовим статусом. По-перше, вона укладає угоди як 

«звичайна» фізична особа. Наприклад, отримує споживчий кредит для купівлі 

квартири, купує побутову техніку, замовляє ремонт у помешканні тощо. По-друге, 

приватний підприємець укладає угоди у процесі господарської діяльності та для її 

забезпечення. Тільки у другому випадку протиправні вимоги укласти угоду з 

погрозами можуть бути кваліфіковані як протидія законній господарській 

діяльності. Те ж саме стосується укладення угод посадовими особами 

господарюючої юридичної особи. Якщо, скажімо, директор товариства з 

обмеженою відповідальністю купує автомобіль та користується ним, то варто 

встановити, чи ця особа у відповідному договорі купівлі-продажу виступала як 

покупець (тобто як споживач) чи як представник покупця – юридичної особи. 

Коло угод, свобода яких охороняється у ст. 206 КК України, визначається не 

лише їхнім господарським характером. Де-юре, воно ще менше. Маємо на увазі 

те, що законодавець у диспозиції статті окремо вказав на негативні наслідки, які 

здатна спричинити угода для потерпілого. Ці наслідки такі: 

1) заподіяння матеріальної шкоди внаслідок виконання угоди; 

2) обмеження законних прав чи інтересів внаслідок виконання угоди; 

3) заподіяння матеріальної шкоди внаслідок невиконання угоди; 

4) обмеження законних прав чи інтересів внаслідок невиконання угоди. 

Назвемо ці ознаки «ознаками шкідливості угоди». Їх закріплення у ст. 206 КК 

України невиправдано звужує обсяг караних діянь, що повинні кваліфікуватись як 
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протидія законній господарській діяльності. Наведемо приклад. Приватний 

підприємець хоче укласти договір на постачання йому деревини для виробництва 

меблів. У нього є можливість вибору з-поміж кількох можливих постачальників, 

кожен із яких пропонує йому приблизно однакові та цілком прийнятні умови. 

Однак представники однієї з лісозаготівельних фірм, погрожуючи підприємцю 

насильством, змушують його укласти договір поставки саме з ними. За цим 

фактом відкрито кримінальне провадження. Чи мало місце посягання на свободу 

договору та свободу підприємницької діяльності, а також психічне насильство? 

Безумовно. Однак чинна редакція ст. 206 КК України змушує суд встановлювати, 

чи виконання укладеної під тиском угоди могло заподіяти матеріальної шкоди або 

обмежити права (інтереси) потерпілого. Тобто примушування до укладення 

угоди, умови якої не є очевидно невигідними для потерпілого або умови якої 

відповідають ринковим, хоч і поєднане з визначеними погрозами, як це не дивно, 

не утворює склад злочину, передбачений ст. 206 КК України. 

Законодавець керувався припущенням, що виконання угоди, укладеної під 

впливом насильства, може порушувати права або інтереси потерпілого, а може і 

не порушувати. Однак доречність такого підходу викликає сумнів. Повністю 

підтримуємо позицію Л. М. Скорої, що сам факт примушування до укладення 

(невиконання) угоди вже порушує законні права та інтереси суб’єктів 

господарювання, незалежно від того, які умови цією угодою передбачені [201, 

с. 91]. Такі права та інтереси є проявами свободи договору. П. П. Андрушко 

зазначає, що інколи виконання (невиконання) угоди в матеріальному плані може 

бути навіть більш вигідним потерпілому, але примушуванням до її укладення 

(невиконання) ущемляється законне право останнього на свободу господарської 

діяльності, підривається його ділова репутація тощо [147, с. 627].  

Відтак, підтримуємо пропозицію Л. М. Скорої вилучити з тексту диспозиції 

ст. 206 КК України вказівки на ознаки «шкідливості» угоди, тобто вилучити 

формулювання «…виконання (невиконання) якої може заподіяти матеріальної 

шкоди або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається 

господарською діяльністю».  
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Завершуючи розгляд угод, примушування до укладення чи невиконання яких 

кваліфікується за ст. 206 КК України, варто згадати про установчі договори, які 

ще називають засновницькими [59, с. 5]. Інколи такі договори наводять як 

приклад угод під час кримінально-правової характеристики «Протидії законній 

господарській діяльності» [202, с. 670]. Вони регламентують відносини 

засновників щодо створення юридичної особи і закріплюють їх бажання 

здійснити спільні дії, спрямовані на затвердження статуту юридичної особи та 

державну реєстрацію нового суб’єкта права, містять зобов’язання кожного 

засновника передати внесок у статутний фонд тощо [170, с. 307]. 

У диспозиції ст. 206 КК України міститься вказівка на потерпілого – «того, хто 

займається господарською діяльністю». Зазначене приводить до висновку, що 

ст. 206 КК України не поширює свою дію на стадію заснування господарської 

діяльності, оскільки, де-юре, господарська діяльність ще не почата. Початок 

господарської діяльності пов’язується із реєстрацією суб’єкта господарювання 

(ст.ст. 55, 58 ГК України). У той час же час, установчі договори, за окремими 

винятками, припиняють свою дію саме з моменту державної реєстрації юридичної 

особи. 

На наш погляд, ст. 206 КК України за своїм соціальним призначенням повинна 

охороняти господарську діяльність як на стадії її заснування, так і на стадії 

здійснення. Адже дотримання законодавчого порядку заснування господарської 

діяльності на основі вільного волевиявлення засновників є необхідною умовою 

законності господарської діяльності у майбутньому. Варто зазначити, що у 2013 р. 

КК України було доповнено «сусідньою» до «Протидії законній господарській 

діяльності» ст. 205-1 «Підроблення документів, які подаються для проведення 

державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців», що означає 

визнану законодавцем необхідність кримінально-правової охорони прав, що 

реалізуються на стадії заснування господарської діяльності. 

Вказану законодавчу прогалину можна вирішити, доповнивши диспозицію 

ст. 206 КК України вимогою «розпочати чи не розпочинати господарську 

діяльність». Можливість пред’явлення подібних вимог є не теоретичною, а 
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реальною. Вимогу не розпочинати господарську діяльність можуть пред’являти з 

метою недопущення нових конкурентних суб’єктів на той чи інший ринок, а 

висунення вимоги розпочати господарську діяльність може переслідувати мету 

примусово залучити нових дистриб’юторів чи бізнес-партнерів.  

Проведене дослідження поняття «угода» у ст. 206 КК України дає підстави 

перейти до характеристики відповідних вимог, пов’язаних із такими угодами.  

Вимога укласти угоду порушує право суб’єкта господарювання обирати на свій 

розсуд, чи укладати певну угоду, чи ні; обирати її вид та контрагента. Вимогу 

«укласти угоду» належить визнавати пред’явленою і в тому разі, коли суб’єкт 

господарювання добровільно вирішив укласти угоду з певним контрагентом, але у 

процесі переговорів йому були висунуті протиправні вимоги, поєднані з 

погрозами, щодо додавання у договір певних умов чи щодо їх конкретного змісту 

(наприклад, щодо зменшення ціни договору або покладення додаткових 

обов’язків). За нормального розвитку подій, якщо сторони не дійшли згоди щодо 

певних умов, договір просто не буде укладений за відсутності взаємного 

волевиявлення. Однак при пред’явленні протиправних вимог, поєднаних із 

погрозами, потерпілого залякують, його змушують «погодитись» укласти договір.  

Критерій правомірності угоди, укладення якої вимагають, на кваліфікацію 

діяння за ст. 206 КК України не впливає. У тих ситуаціях, коли укладення чи 

виконання незаконної угоди, до укладення якої примушують, є злочинним саме 

собою, то дії винного підлягають додатковій кваліфікації як підбурювання до 

вчинення відповідного злочину. 

У диспозиції «Протидії законній господарській діяльності» вказано, що 

протиправно вимагати можна як «обмежити господарську діяльність», так і 

«укласти угоду». Ці вимоги перелічено через кому, нібито вони є різними. На 

нашу думку, протиправна вимога укласти угоду є одним із можливих варіантів 

обмежень законної господарської діяльності. Пред’явлення такої вимоги у будь-

якому разі обмежує свободу господарської діяльності незалежно від того, 

укладено угоду чи ні. У зв’язку із цим Л. М. Скора пропонує вилучити із тексту 

диспозиції ст. 206 КК України формулювання «… укласти угоду чи не виконувати 
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укладену угоду…» як таке, що дублює попереднє положення «обмежити 

господарську діяльність» [201, с. 91]. На наш погляд, кращим варіантом буде 

зберегти наведене положення з метою уникнення надто абстрактного 

формулювання змісту статті, але варто вказати на підпорядкованість наведених 

вимог між собою. Відтак, уважаємо доцільним замінити формулювання 

«протиправна вимога припинити займатися господарською діяльністю чи 

обмежити її, укласти угоду» на «протиправна вимога припинити займатися 

господарською діяльністю чи обмежити її, зокрема, укласти угоду, не виконувати 

укладену угоду». 

Видається прогалиною, що законодавець, передбачивши вимогу укласти угоду, 

не криміналізував також і протилежної вимоги – не укладати угоди. Цілком 

можлива ситуація, за якої потерпілий бажає укласти певну угоду, але його 

бажання придушують шляхом застосування погроз. Мотиви при цьому можуть 

бути різними – встановити (зберегти) ексклюзивні відносини з певним 

контрагентом, обмежити кількість конкурентів, утримати ринок збуту продукції 

тощо. Прикладом вимоги не укладати угоду може бути підкріплене погрозами 

звернення суб’єкта господарювання до конкурента-підрядника не подавати 

тендерну пропозицію за певним державним замовленням. 

Насправді, кваліфікація вимоги не укладати угоду як «Протидії законній 

господарській діяльності» не виключається. Знову ж таки, ця вимога охоплена 

більш загальною – «обмежити господарську діяльність», яка безпосередньо 

названа у ст. 206 КК України. При цьому, якщо для вимоги укласти угоду 

критерій правомірності угоди на кваліфікацію за ст. 206 КК України не впливає, 

то при вимозі не укладати угоду він має значення. Така угода повинна бути 

правомірною. Примушування не укладати незаконну угоду не утворює складу 

злочину, передбаченого ст. 206 КК України.  

Для обох розглянутих вимог (укласти чи не укладати угоди) на кваліфікацію не 

впливає результативність дій винного – незалежно від того, було чи ні укладено 

бажану угоду потерпілим, відповідні дії доцільно розцінювати як протидію 

законній господарській діяльності. 
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При кваліфікації злочину як «Протидії законній господарській діяльності» 

необхідно обов’язково встановити протиправність висунутої вимоги. Правомірна 

ж вимога, навіть доведена до потерпілого у категоричній формі та поєднана з 

погрозами чи насильством, не утворює складу злочину, передбаченого ст. 206 КК. 

Це вимагає переконатись у тому, що відсутні легальні обмеження свободи 

укладення відповідного договору у конкретній ситуації. Як приклад, у сфері 

господарювання укладення деяких договорів допускається за рішенням суду 

(ст. 187 ГК України).  

З урахуванням наведених пропозицій щодо розширення сфери застосування 

«Протидії законній господарській діяльності» та термінологічних уточнень, 

зазначених у Розділі 1, пропонуємо диспозицію ч. 1 ст. 206 КК України викласти 

у такій редакції: 

«Стаття 206. Протидія законній господарській діяльності 

1. Протидія законній господарській діяльності, тобто протиправна вимога 

розпочати, не розпочинати, припинити чи обмежити господарську діяльність, 

зокрема, вимога укласти або не виконувати укладену угоду, поєднана з погрозою 

насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи 

знищення їхнього майна або захоплення цілісного майнового комплексу, його 

частини, будівель, споруд, земельної ділянки, об’єктів будівництва, інших 

об’єктів та незаконне припинення або обмеження діяльності на цих об’єктах та 

обмеження доступу до них за відсутності ознак вимагання…» 

 

2.2. Аналіз складів злочинів, що передбачають відповідальність за 

посягання на свободу договору на стадії його виконання 

 

Проведений аналіз складів злочинів, що передбачають відповідальність за 

посягання на свободу договору на стадії його укладення, дає змогу перейти до 

аналізу злочинних посягань, що вчиняються на стадії уже укладеного договору. 

Другий підрозділ цього розділу присвячений складам злочинів, які передбачають 

відповідальність за посягання на свободу договору на стадії його виконання: 
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«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).  

Узагальнено, посягання на свободу договору у цих складах злочинів полягають 

у порушенні порядку виконання договірних зобов’язань боржником або реалізації 

права вимоги кредитором. Варто зазначити, що такі зобов’язання та права 

ґрунтуються на попередньо укладеному законному договорі. 

 

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 

 

Як і у першому підрозділі поточного розділу роботи, розпочнемо другий 

підрозділ із дослідження ще одного злочину проти власності. Складом злочину, 

що передбачає відповідальність за посягання на свободу договору на стадії його 

виконання, є «Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання 

довірою» (ст. 192 КК України). Цей склад злочину визначено законодавцем як 

«заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за 

відсутності ознак шахрайства». 

Диспозиція ст. 192 КК України не відрізняється особливою чіткістю з огляду на 

особливості її конструювання. Суспільно небезпечне діяння визначено як 

«заподіяння майнової шкоди», що, в принципі, є загальним діянням-наслідком для 

усіх злочинів проти власності. Вказівка на способи вчинення цього злочину 

поєднує його із шахрайством, відсутність ознак якого є необхідною ознакою 

аналізованого складу злочину. 

Враховуючи наведене, доцільно спершу виокремити форми вчинення 

«Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою». Так, 

Н. О. Антонюк у монографії, присвяченій ст. 192 КК України, наводить широкий 

перелік форм скоєння цього злочину, які виокремлюють науковці. Ними є: 

file:///C:/Users/Downloads/%255Cl%20%2522_Toc480542987%2522%20%255Ch
file:///C:/Users/Downloads/%255Cl%20%2522_Toc480542987%2522%20%255Ch
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 незаконне використання чужого рухомого майна (С. М. Кочої, М. І. Мельник, 

В. О. Навроцький, В. А. Романцов); 

 самовільне використання чужого нерухомого майна (С. М. Кочої, 

В. А. Романцов); 

 неправомірне неповернення чи несвоєчасне повернення власникові майна чи 

грошових коштів, що позбавляє його можливості використовувати їх на власний 

розсуд і отримати певний дохід (М. І. Мельник); 

 звернення у свою користь або в користь інших осіб платежів, що мали 

надійти власникові (М. І. Панов, В. А. Романцов, М. І. Мельник); 

 отримання майна чи грошей з використанням пільг, на які винна особа не 

мала права (М. І. Мельник); 

 тимчасове використання грошових сум, фондових або інших цінностей без 

сплати відсотків за кредит чи із заниженими відсотковими ставками 

(В. О. Навроцький); 

 незаконне користування пільгами з оплати житла, транспортних та інших 

послуг (В. О. Навроцький); 

 ухилення від сплати різних платежів, які громадяни і юридичні особи мусять 

здійснювати за договорами з підприємствами, організаціями (В. А. Романцов); 

 безоплатне використання електричної, теплової енергії, послуг телефонного, 

телексного чи інших систем зв’язку або оплата за заниженими тарифами 

(В. О. Навроцький); 

 ухилення від сплати платежів (обов’язкових платежів) (М. І. Мельник, 

М. І. Панов) [6, с. 77–78]. 

Як бачимо, у більшості випадків вчинення аналізованого злочину пов’язується 

із неправомірним використанням майна та здійсненням платежів, що вказує на 

зв’язок ст. 192 КК України із цивільно-правовими та, зокрема, договірними 

зобов’язаннями. 

Аналіз історичних джерел кримінального права свідчить про те, що 
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відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання 

довірою тісно пов’язана зі сферою виконання договорів. 

Непогашення боргу упродовж тривалого періоду каралося згідно з розширеною 

редакцією Руської Правди [291, с. 85–87]. Злісне ухилення від здійснення 

договірного платежу забороняв Судебник 1497 р. [289, с. 100]. 

У дорадянському кримінальному праві існував термін «недобросовісність щодо 

майна, яка підлягає покаранню». Ним охоплювались ухилення від виконання 

цивільних обов’язків, лихварство, укладення незаконних угод [279, с. 355–397].  

Згідно зі ст. 1704 Зводу законів Російської імперії 1832 р. каралось умисне 

пошкодження майна, наданого тимчасово на зберігання чи володіння [196]. 

Іноземний досвід кримінально-правової охорони також свідчить про зв’язок 

складу злочину «Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання 

довірою» із договірними зобов’язаннями. 

У ст. 313-5 КК Франції (відділ «Про злочинні діяння, схожі із шахрайством») 

передбачено відповідальність для особи, яка знає про свою неплатоспроможність, 

або яка вирішила не платити, проте замовляє напої, продукти харчування, орендує 

кімнати, заправляє авто чи замовляє поїздки у транспорті [258]. 

Відповідно до ст. 298 КК Данії карається особа: 1) яка поїхала, не заплативши 

за проживання, їжу, транспорт чи будь-яку іншу послугу, надання якої відбулось 

із чіткою умовою про те, що оплата повинна бути виконана до від’їзду; 2) за 

забезпечення проходу на будь-який захід, виставку чи зібрання без сплати 

фіксованої ціни; 3) за проїзд без оплати на громадському транспорті [240].  

За ст. 150 КК Швейцарії «Набуття будь-яких послуг шляхом обману» 

відповідальність несе той, хто без оплати отримує послугу, про яку він знає, що її 

надають за оплату (у тому числі, якщо послуги надають автомати). Ст. 149 КК 

Швейцарії передбачає також спеціальний випадок – несплата за рахунком у готелі 

або в ресторані [261].  

Диспозицією ст. 208 КК Сан-Марино передбачено діяння особи, яка, 

перебуваючи зв’язаною контрактними зобов’язаннями, обманює іншу особу при 
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його виконанні або обманним шляхом уникає виконання [250]. 

Незважаючи на різноманіття проявів вчинення злочину «Заподіяння майнової 

шкоди шляхом обману або зловживання довірою», можна узагальнено 

виокремити дві його форми: 1) незаконне тимчасове запозичення майна; 

2) ухилення від оплати за послуги чи інше неуречевлене майно [6, с. 77–78]. 

Візьмемо цей поділ за основу та проаналізуємо кожну із форм у контексті свободи 

договору. 

Розпочнемо з незаконного тимчасового запозичення майна як форми вчинення 

злочину, передбаченого ст. 192 КК України. 

«Класичні» злочини проти власності – крадіжку, грабіж, розбій, шахрайство, 

вимагання – об’єднує одна особливість. При їх вчиненні винний бажає обернути 

чуже майно на свою користь, що досягається шляхом його безповоротного 

вилучення із фондів власника. Винний прагне отримати усі повноваження 

власника-потерпілого – володіти, користуватися та розпоряджатися. У результаті 

потерпілий втрачає своє майно та зазнає майнової шкоди у розмірі вартості майна, 

що стало предметом відповідного злочину. 

Проте злочинним може бути також посягання на майно, за якого винного не 

цікавить фактичне чи юридичне здобуття усіх повноважень власника. Інтерес 

становить винятково володіння та (або) користування чужим майном. При цьому 

винний не бажає спожити чуже майно, відчужити його, назавжди залишити у себе 

чи по-іншому розпорядитися ним. Такі незаконні дії, відтак, є завжди 

тимчасовими, оскільки винний, зрештою, має намір повернути майно власникові. 

У літературі на їх позначення вживають спеціальний термін – «тимчасове 

запозичення». Під тимчасовим запозиченням чужого майна розуміють вилучення 

його на певний час, щоб у майбутньому повернути, без наміру приєднати таке 

майно до власної майнової маси [143, с. 345]. 

У разі тимчасового запозичення остаточного вилучення майна потерпілого не 

відбувається. Право власності залишається за потерпілим, проте воно все-таки 

порушується. Зокрема, порушується виключне право власника дозволяти 

користування своїм майном третім особам та визначати обсяг такого 
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користування. Значна майнова шкода при аналізованій формі вчинення злочину, 

передбаченого ст. 192 КК України, може полягати у зменшенні вартості майна чи 

необхідності здійснення додаткових витрат на його обслуговування. В окремих 

випадках можна говорити і про упущену вигоду, тобто про доходи від 

використання майна, які б власник міг отримати, якби не поведінка винного. 

Вказівка законодавця на відсутність ознак шахрайства у складі злочину, 

передбаченого ст. 192 КК України, пов’язана саме із аналізованими 

відмінностями у характері спричинення шкоди власникові у разі тимчасового 

запозичення майна, з одного боку, та у типових формах розкрадання, з іншого. 

Вибір з-поміж останніх саме шахрайства пояснюється збігом способів вчинення 

злочину, передбаченого ст. 192 КК України та ст. 190 КК України (обман або 

зловживання довірою). 

Обман або зловживання довірою як способи вчинення злочину, передбаченого 

ст. 192 КК України, передбачають такий вплив на волю потерпілого, в результаті 

якого він добровільно передає майно винному. Через це науковці зазначають, що 

тимчасове запозичене майно повинно бути ввірене винному [102, с. 333].  

Незаконне тимчасове запозичення майна відбувається у тих випадках, коли 

винна особа володіє та (або) користується чужим майном з виходом за межі 

наданих їй повноважень. Повноваження винного щодо чужого майна найчастіше 

виникають на підставі договору. Дуже часто це трудовий договір, згідно з яким 

винний виступає працівником, а власник майна – роботодавцем. Умовами такого 

трудового договору передбачається майно, яким має право користуватися винний. 

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 29 КЗпП України до початку роботи за укладеним трудовим 

договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний забезпечити 

працівника необхідними для роботи засобами. Такими засобами може бути 

різноманітне майно, починаючи від комп’ютерної та оргтехніки та закінчуючи 

транспортними засобами, будівлями, земельними ділянками.  

Важливим є те, що користування робочим майном обумовлюється необхідністю 

виконанням працівником трудових функцій. У разі заподіяння майнової шкоди 

шляхом обману або зловживання довірою працівник використовує майно поза 
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зв’язком зі своїми трудовими обов’язками. Хрестоматійним прикладом 

тимчасового запозичення майна є використання службового автомобіля водієм 

підприємства в особистих цілях без дозволу роботодавця. При цьому 

роботодавцеві заподіюється значна майнова шкода через знос (амортизацію) 

майна чи необхідність додаткових витрат на його ремонт або матеріали, що 

витрачаються у процесі експлуатації майна (спожита електроенергія, паливно-

мастильні матеріали). 

Винний та потерпілий можуть виступати як сторони цивільно-правового 

договору, яким передбачається тимчасове передання певного майна (договір 

оренди). Винний порушує умови договору в частині здійснення повноважень 

щодо користування майном, чим заподіює значну майнову шкоду власнику. Це 

може бути порушення напрямів використання майна, внаслідок чого воно 

пошкоджується. Наприклад, уклавши договір найму легкового транспортного 

засобу для туристичної поїздки, наймач умисно використовує його для 

перевезення вантажів, чим приводить автомобіль у непридатний для подальшого 

використання стан.  

У контексті порушення напрямів використання майна цікавою є справа, яку 

розглядав Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська за обвинуваченням у 

вчиненні злочину, передбаченого ст. 192 КК України. Як встановлено вироком 

суду, обвинувачений, видаючи себе за власника майна, надав у користування 

згідно з договорами оренди житлові приміщення у гуртожитку, які йому не 

належали, а лише перебували на балансі підприємства, директором якого він був. 

Справжнім власником приміщень був Фонд державного майна України, про що 

було відомо винному, який не мав права укладати договори оренди без згоди 

Фонду та самостійно отримувати орендну плату. За відрахуванням понесених 

витрат на утримання житлових приміщень та пропорцій розподілу орендної плати 

між орендодавцем та балансоутримувачем (відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно 

та пропорції її розподілу» № 786 від 04.10.1995 р.: 70 % – до державного бюджету 

та 30 % – організації, на балансі якої перебуває майно), майнова шкода, заподіяна 
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Фонду державного майна становить 141 866 грн [84]. 

За ст. 192 КК України кваліфікується і незаконне тимчасове запозичення 

грошових коштів. Зокрема, Ленінський районний суд м. Харкова розглядав справу 

за фактом незаконного надання фінансових послуг (без передбаченої законом 

ліцензії) з адміністрування фінансових активів громадян для подальшого 

придбання товарів у групах. Обвинувачені заснували кілька юридичних осіб, від 

імені яких залучали від приватних осіб кошти для подальшого надання їм 

вигідних споживчих позик. При укладенні відповідних договорів потерпілих 

вводили в оману щодо можливості отримання позики у найкоротші строки, 

оскільки обвинувачені розуміли, що здійснити оплату товарів на відповідну суму 

договору зможуть лише після накопичення вказаної суми на рахунках 

підприємства. Дії винних із заподіяння майнової шкоди громадянам шляхом 

незаконного використання їхніх коштів суд підставно кваліфікував за ст. 192 КК 

України, вказавши на важливий аспект, що вони все ж мали намір виконати 

зобов’язання підприємств щодо оплати товарів, але лише після достатнього 

накопичення внесків громадян на рахунках [123]. 

Значну майнову шкоду можна заподіяти власникові і через несвоєчасне 

повернення наданого ним майна [110, с. 167]. Ідеться про ті випадки, коли винний 

не виконує встановлений договором обов’язок повернути належне потерпілому 

майно, що виступало предметом договору. Такий обов’язок найчастіше 

пов’язаний із припиненням договору. Наприклад, у разі припинення договору 

найму наймач зобов’язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому 

вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було 

обумовлено в договорі (ст. 785 ЦК України); за договором позички користувач 

зобов’язаний повернути річ після закінчення строку договору в такому самому 

стані, у якому вона була на момент її передання (ст. 833 ЦК України).  

У справі, яку розглядав Шевченківський районний суд м. Києва, 

обвинуваченого визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 

КК України, за несвоєчасне повернення коштів у розмірі 570 000 доларів США. 

Ці кошти були заставою, яку потерпілий (представник Федеральної поліції 
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Австралії) вніс як наймач при укладенні договору найму легкових броньованих 

автомобілів. Як зазначив суд, при укладенні договору винний не мав наміру 

вчасно повертати заставні кошти, а на дату його припинення фактично не 

повернув їх [287]. 

Несвоєчасне повернення майна треба розглядати як незаконне володіння 

(користування) ним. До того моменту, коли обов’язок повернути майно у винного 

ще не виник, користування майном є правомірним. З виникненням обов’язку 

повернути майно та його невиконання правомірне користування трансформується 

у незаконне тимчасове запозичення чужого майна з виходом за межі наданих 

повноважень. 

Отже, незаконне тимчасове запозичення майна як форма вчинення злочину, 

передбаченого ст. 192 КК України, є непостійним володінням та (або) 

користуванням чужим майном, що вчиняє винний з виходом за межі наданих 

потерпілим повноважень щодо такого майна та за відсутності наміру 

розпорядитися ним. Окрім тимчасового незаконного запозичення майна, другою 

формою вчинення «Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання 

довірою» виступає ухилення від оплати за послуги чи інше неуречевлене майно 

або, як її ще називають, непередання належного [169, с. 6]. 

Ми на позначення другої форми вчинення злочину, передбаченого ст. 192 КК 

України, будемо послуговуватися назвою «несплата належного». Термін 

«непередання належного» у цьому сенсі менш чіткий, оскільки змістовно 

охоплює і випадки неповернення особою наданої їй у користування за договором 

рухомої чи нерухомої речі (речей) у зв’язку із його припиненням, а такі ситуації є 

різновидом тимчасового запозичення майна (першої форми вчинення «Заподіяння 

майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою»). Натомість поняття 

«несплата» однозначно вказує на те, що йдеться саме про невиконання грошового 

зобов’язання, коли гроші, що є у власності винного, не передають як платіж у 

власність потерпілому. 

Що ж до поняття «ухилення від оплати за послуги чи інше неуречевлене 

майно», то воно потребує уточнення в частині об’єктів, за які передають оплату, 
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що буде зроблено далі. 

Несплата належного охоплює ті випадки, коли винний ухиляється від оплати за 

наявності відповідного обов’язку. Насамперед, це платежі, які громадяни і 

юридичні особи здійснюють за договорами [192, с. 84]. Ухилення від оплати може 

відбуватися як у повному обсязі (коли винний умисно не сплачує усю суму 

боргу), так і у частковому (коли не сплачує лише частину суми). 

Важливим є встановлення кола договорів, ухилення від оплати за якими можна 

кваліфікувати як «Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання 

довірою». Обов’язок оплати за договором існує як компенсація за певну корисну 

дію контрагента (тому його ще називають зустрічним задоволенням). Такими 

діями можуть бути передання майна, виконання робіт чи надання послуг.  

Законодавцем у ч. 5 ст. 626 ЦК України встановлено презумпцію оплатності 

договору: договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом 

або не випливає зі суті договору. 

Різні види договорів зумовлюють різний вплив на майнові фонди особи до і 

після укладення договору. Договори про відчуження майна (купівля-продаж, міна, 

поставка) передбачають перехід права власності від відчужувача до набувача, а 

договори про надання послуг не опосередковують перехід права власності, 

оскільки їх змістом є винятково певна діяльність. 

З погляду кримінально-правової кваліфікації існує істотна відмінність між 

умисним ухиленням від оплати за договором найму майна та ухиленням від 

оплати за договором купівлі-продажу.  

У випадку із договором найму наймач повертає майно наймодавцеві, тобто 

майно не вилучають із фондів власника. А майнова шкода полягає у неотриманні 

наймодавцем оплати за найм. Винний уникає майнових витрат, проте не звертає у 

свою користь жодного майна, належного потерпілому. У наймодавця існує тільки 

право вимоги на належну йому грошову суму як плату за найм, яке і порушує 

наймач. Є всі підстави кваліфікувати такі дії за ст. 192 КК України. У разі, якщо б 

наймач використав договір найму тільки як привід до отримання доступу до 
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майна (оскільки наймодавець зобов’язаний передати майно наймачу) та присвоїв 

би його собі, такі дії треба кваліфікувати за ст. 190 КК України – це за умови, що 

умисел на привласнення існував ще на момент отримання майна у найм (п. 18 

Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах 

про злочини проти власності» № 10 від 06.11.2009 р.). Якщо ж умисел на 

привласнення орендованого майна виник у процесі виконання договору, то такі 

дії доцільно кваліфікувати як крадіжку, грабіж або розбій (абз. 5 п. 17 Постанови 

Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про злочини 

проти власності» № 10 від 06.11.2009 р.). 

Отже, ухилення від оплати за договором про надання майна тимчасово у 

володіння та/або користування кваліфікується за ст. 192 КК України. Якщо ж 

особа привласнила собі таке майно, тоді вчинене кваліфікується як шахрайство 

або викрадення (відкрите чи таємне) – залежно від моменту виникнення умислу 

на привласнення та способу вчинення злочину. 

Що стосується договорів, які передбачають відчуження певного майна 

(передання права власності), то за ними майно переходить у власність набувача. У 

випадку ухилення від оплати майнова шкода потерпілому полягає у зменшенні 

його майнових фондів, оскільки із їх складу вибуває належне йому майно, яке 

було предметом договору. Ухилення від оплати за такими договорами 

кваліфікувати за ст. 192 КК України не можна, натомість воно підлягає 

кримінально-правовій оцінці як відповідна форма розкрадання.  

Суди не завжди правильно кваліфікують випадки ухилення від оплати за 

договорами про відчуження майна, застосовуючи ст. 192 КК України до ситуацій, 

в яких насправді наявне шахрайство. У справі, яку розглядав Дніпропетровський 

районний суд Дніпропетровської області, обвинуваченого визнано винним у 

«Заподіянні майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою» за 

часткове ухилення від оплати за договором поставки у розмірі 109 835 грн [58]. З 

метою створення позитивної репутації винний спочатку частково здійснив оплату, 

що зумовило поставку решти неоплаченої продукції наперед. Суд обґрунтовано 

взяв до уваги рішення господарського суду про стягнення із обвинуваченого 
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заборгованості за договором та відхилив твердження сторони захисту про 

неможливість своєчасної оплати через невиконання зобов’язань перед винним 

іншими його контрагентами. У мотивувальній частині вироку суд вказав, що 

договір поставки винний укладав зі злочинним наміром з метою обернення 

поставленої продукції на свою користь без оплати за неї. За такого правильного 

мотивування видається незрозумілим застосування ст. 192 КК України. Згідно зі 

ст. 712 ЦК України договір поставки передбачає передання товару у власність. У 

наведеній справі винний фактично та юридично заволодів майном потерпілого 

шляхом обману, що становить склад злочину, передбачений ст. 190 КК України 

(«Шахрайство»). 

Розглянемо тепер випадки ухилення від оплати за договорами про виконання 

робіт та надання послуг. Примушування до укладення таких договорів ми 

аналізували в аспекті кримінально-правової характеристики «Вимагання». 

Аналогічно, їх специфіка зумовлює диференціацію кримінальної відповідальності 

і за ухилення від оплати за договором. 

Договори про виконання робіт (договори підряду) передбачають певний 

матеріальний результат роботи, який передають замовнику. У контексті 

кримінально-правової кваліфікації важливим є встановити, хто є первинним 

власником результату роботи. 

Якщо змістом підряду є виготовлення речі, то підрядник виступає першим 

власником створеної речі. Замовник набуде у власність створену річ тільки після 

отримання її від підрядника на підставі загального правила: право власності у 

набувача майна за договором виникає з моменту передання майна (ст. 334 ЦК 

України). Також, згідно зі ст. 331 ЦК України право власності на нову річ, яка 

виготовлена (створена) особою, набувається нею, якщо інше не встановлено 

договором або законом.  

Створена річ до передання її замовнику та здійснення оплати належить до 

майнових фондів підрядника. У вартість створеної речі закладено її собівартість 

та винагороду за виконану підрядником роботу. Вважаємо, що у тих випадках, 

коли договір підряду укладають на виготовлення речі, дії особи, яка отримує таку 
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річ та ухиляється від оплати за її виготовлення, треба кваліфікувати за тими 

самими правилами, що і для договорів про купівлю-продаж, тобто як шахрайство 

(з урахуванням моменту виникнення злочинного умислу на заволодіння майном). 

У таких випадках підрядник втрачає річ та право власності на неї, а йому 

заподіюється майнова шкода у розмірі вартості такої речі. Це реальні збитки, 

спричинені втратою речі власником (ст. 22 ЦК України). 

Дещо іншою виглядає ситуація, коли підряд укладають з метою виконання 

роботи над уже існуючою річчю. Така річ є власністю замовника та передається 

підряднику з метою її модифікації (ремонту, обробки, переробки тощо). 

Відповідно до ч. 3 ст. 332 ЦК України право власності на рухому річ, створену 

особою шляхом переробки з матеріалу, що їй не належить, набуває власник 

матеріалу за його бажанням, якщо інше не встановлено договором або законом.  

Якщо замовник отримує змінену річ та умисно не оплачує за неї, констатувати 

вибуття такої речі із майнових фондів підрядника не можна. Адже така річ до них 

ніколи і не належала, тобто не була власністю підрядника. Підрядник зазнає 

майнової шкоди, бо не отримує винагороди за виконану роботу. Проте 

собівартість зміненої речі не враховано до заподіяної підряднику шкоди. У цьому 

випадку відсутній склад шахрайства, оскільки результатом шахрайства є 

заволодіння чужим майном. Очевидно, що річ, яку повертають замовнику назад 

після її покращення, не стає для нього чужою. Такі дії замовника за наявності 

інших підстав варто кваліфікувати як «Заподіяння майнової шкоди шляхом 

обману або зловживання довірою».  

Що ж до надання послуг зазначимо таке. Послуга не опосередковується 

переміщенням матеріального результату від замовника до виконавця. У разі 

надання послуги цінність становить не майно, а діяльність. Отримавши послугу, її 

замовник, проте, не набуває жодного майна чи прав на майно, що перед цим 

належали б виконавцю. А це означає відсутність предмета складу злочину 

«Шахрайство». На наш погляд, ухилення від оплати за надані послуги у всіх 

випадках треба кваліфікувати як «Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або 

зловживання довірою». 
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У контексті надання послуг варто згадати і про договір гри, зокрема, лотереї. 

Лотерея є специфічною фінансовою послугою, яку надають на підставі оплатного 

ризикового (алеаторного) правочину. Ухилення від оплати за договором лотереї 

за наявності інших підстав може бути кваліфіковане за ст. 192 КК України. 

Вироком Нововолинського міського суду Волинської області обвинувачену, яка 

працювала на посаді консультанта-продавця представництва ТОВ «М.С.Л.», 

визнано винною у «Заподіянні майнової шкоди шляхом обману або зловживання 

довірою». Обвинувачена робила ставки на спортивні події державної лотереї 

«Спортліга» без внесення грошових коштів у касу за лотерейні квитки, внаслідок 

чого виникла нестача коштів у сумі 59 649 грн [160]. 

Узагальнюючи, зазначимо, що ухилення від оплати за договорами підлягає 

кваліфікації за ст. 192 КК України, якщо договір передбачає:  

1) надання майна у користування; 

2) виконання робіт над річчю, належною винному; 

3) надання послуг. 

Тож, несплата належного як форма вчинення злочину, передбаченого ст. 192 

КК України, може відбуватися не лише за надані послуги, але і за передане майно 

чи виконані роботи. Отож, вживання на її позначення терміна «ухилення від 

оплати за послуги чи інше неуречевлене майно» не враховує усі можливі ситуації. 

Вважаємо, що його можна все ж використовувати, але без уточнення об’єктів: 

«ухилення від оплати». 

Зауважимо, що КК України містить й інші склади злочинів, що передбачають 

відповідальність за несплату грошових коштів. Обов’язок зі сплати може 

виникати у винного на підставі рішення суду (ст. 164 КК України «Ухилення від 

сплати аліментів на утримання дітей»; ст. 165 КК України «Ухилення від сплати 

коштів на утримання непрацездатних батьків») чи прямої вимоги закону (ст. 212 

КК України «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)»; 

ст. 212-1 КК України «Ухилення від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 



 

 

120 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»). Окрім цього, якщо 

порушення договору визнане судом, то відповідальність боржника за його 

неусунення може наставати за ст. 382 КК України «Невиконання судового 

рішення». 

Несплата належного як форма вчинення злочину, передбаченого ст. 192 КК 

України, може полягати й у більш складних юридичних процесах. Прикладом 

цьому є справа, яку розглядав Ленінський районний суд м. Донецька щодо 

обвинувачення фізичної особи-підприємця у вчиненні злочину, передбаченого 

ст. 192 КК України. Обвинувачена уклала із банком договір про надання кредиту, 

а також – на його забезпечення – договір іпотеки нерухомого майна. Через 

порушення умов кредиту було відкрито виконавче провадження щодо стягнення 

заборгованості. Після цього за заявою обвинуваченої було порушено справу про її 

ж банкрутство. За законом майно, що виступало предметом іпотеки, мало б бути 

реалізованим у процедурі банкрутства на користь банку як забезпеченого 

кредитора. Щоб не допустити цього, обвинувачена уклала зі своїм чоловіком та 

нотаріально засвідчила договір про сплату аліментів на спільну неповнолітню 

дитину у розмірі 953 000 грн. Відтак, оскільки вимоги щодо сплати аліментів на 

дитину мають вищий пріоритет, ніж щодо забезпечення позик, то виручені від 

продажу майна обвинуваченої кошти (793 000 грн) були передані не банку, а її 

чоловікові. У порядку цивільного судочинства договір про сплату аліментів було 

визнано недійсним через фіктивність, а дії обвинуваченої кваліфіковані за ч. 2 

ст. 192 КК України [122]. 

Проведений аналіз форм вчинення злочину, передбаченого ст. 192 КК України, 

дає підстави розкрити його зв’язок із свободою договору. Відповідальність за 

«Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою» настає за 

умисне порушення таких зобов’язань: 

 дотримання режиму використання тимчасово наданого майна; 

 здійснення оплати за надане майно, послуги чи виконані роботи. 

Оскільки такі зобов’язання виникають, як правило, на підставі договорів, то 
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ст. 192 КК України можна розглядати як норму, яка встановлює відповідальність 

за порушення договірної дисципліни, зокрема, порядку виконання договору. За 

«Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою» 

кримінальну відповідальність несе боржник, який умисно не виконує 

(недобросовісно виконує) свої обов’язки перед кредитором. А кредитор за 

зобов’язанням виступає потерпілим у ст. 192 КК України. 

За цією характеристикою ст. 192 КК України схожа зі ст. 355 КК України 

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

та ст. 356 КК України («Самоправство»). Проте у ст.ст. 355, 356 КК України 

винний і потерпілий «міняються місцями» порівняно зі ст. 192 КК України. Статті 

355 та 356 КК України встановлюють відповідальність для кредиторів, які з 

метою реалізації свого права вимоги щодо боржника застосовують насильство чи 

порушують встановлений порядок управління. Потерпілим у цих складах 

злочинів виступає боржник (як правило, недобросовісний) за тим чи іншим 

зобов’язанням. Детальніше ст.ст. 355, 356 КК України розглядатимемо далі. 

Фактично, ст. 192 КК України встановлює кримінальну відповідальність за 

умисні діяння, що є цивільно-правовими деліктами. Суспільно небезпечне діяння 

у ст. 192 КК України порушує право потерпілого-кредитора на належне 

виконання майнових зобов’язань винним-боржником. 

Склад злочину, передбачений ст. 192 КК України, сконструйований 

законодавцем як матеріальний. Суспільно небезпечні наслідки цього злочину 

полягають у заподіянні не будь-якої, а саме значної майнової шкоди. У примітці 

до ст. 192 КК України чітко встановлена нижня межа розміру значної майнової 

шкоди – 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Викликає інтерес 

з’ясування змісту поняття майнової шкоди при вчиненні «Заподіяння майнової 

шкоди шляхом обману або зловживання довірою». Визначивши її грошовий 

розмір, законодавець, однак, не конкретизував, що треба вважати майновою 

шкодою.  

Через це виникає потреба звернутися до ст. 22 ЦК України, яка виокремлює два 

види майнової шкоди: реальні збитки та упущену вигоду. Реальними збитками є 
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втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а 

також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого 

порушеного права. Упущеною вигодою є доходи, які особа могла б реально 

одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене. 

Спробуємо тепер визначити, у чому може полягати майнова шкода за різних 

форм вчинення злочину, передбаченого ст. 192 КК України. Таких форм, 

повторимося, дві – незаконне тимчасове запозичення майна та несплата 

належного. 

У процесі незаконного тимчасового запозичення майна часто відбувається його 

знос (амортизація). Унаслідок цього зменшується його цінність (вартість), для 

відновлення якої потрібні витрати щодо ремонту, купівлі комплектуючих чи 

розхідних матеріалів (сировини). Наприклад, якщо працівник заводу 

систематично використовує виробничий верстат для своїх потреб, то власник у 

більшому розмірі нестиме витрати щодо заміни мастила, заточування різців, 

сплати за спожиту електроенергію, ніж у випадку, якщо б верстат 

використовували тільки в робочих цілях. Очевидно, що це є нічим іншим, як 

реальними збитками.  

За незаконного тимчасового запозичення майна може відбуватися 

пошкодження чи навіть знищення майна незаконним користувачем, що потребує 

від власника проведення ремонту або придбання нового майна на заміну. 

В окремих випадках, якщо відбулося несвоєчасне повернення тимчасово 

наданого майна, то така поведінка може зумовити настання упущеної вигоди для 

власника, оскільки через затримку він може порушити свої зобов’язання з 

надання такого майна іншим особам. Це актуально, наприклад, для 

короткотривалої оренди житла, коли графік здавання в найм визначається 

наймодавцем наперед для кількох наймачів. 

У разі ухилення від оплати за договором спостерігається така ситуація. Ціна в 

договорах про надання послуг, виконання робіт чи тимчасове передання майна в 

користування охоплює два елементи: відшкодування витрат та дохід. У ціну 

послуг компанії-авіаперевізника внесено вартість обслуговування повітряного 
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судна, витрати щодо зарплати працівникам і т. д. Оскільки таку діяльність 

провадять з метою отримання прибутку, то в ціну перевезення враховано не лише 

повернення витраченого, але і дохід. 

Отже, особа, яка ухиляється від оплати за договором, позбавляє потерпілого 

можливості отримати як відшкодування здійснених витрат, так і дохід. Щодо 

невиплаченого відшкодування витрат наявне заподіяння реальних збитків, 

оскільки потерпілий вимушений компенсувати витрати за свій кошт. Щодо 

невиплаченого доходу треба говорити про упущену вигоду, оскільки, якби 

потерпілий уклав договір із добросовісним контрагентом, він би отримав бажаний 

дохід. 

Проте якщо встановлення факту заподіяння реальних збитків при вчиненні 

злочину, передбаченого ст. 192 КК України, не викликає труднощів, то під час 

оцінювання упущеної вигоди існують складнощі. По-перше, багато науковців 

заперечують необхідність урахування упущеної вигоди під час кримінально-

правової кваліфікації. Головні аргументи зводяться до того, що упущена вигода 

начебто є категорією винятково цивільного права, яку не можна переносити на 

кримінальне право [42, с. 32–35]. Ми не заперечуємо цивільно-правового 

«походження» поняття упущеної вигоди. Але таку ж саму природу має термін 

«майнова шкода», який, тим не менше, активно використано у КК України. При 

вирішенні питання про можливість визнання упущеної вигоди елементом 

майнової шкоди при вчиненні «Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або 

зловживання довірою» варто керуватися типовими формами вчинення цього 

злочину. І реальні збитки, і упущена вигода, як видається, однаковою мірою є 

проявами майнової шкоди при вчиненні злочину, передбаченого ст. 192 КК 

України. Так, спричинення упущеної вигоди у розмірі 1 млн грн за наявності 

інших підстав має бути визнаним суспільно небезпечним наслідком нарівні із 

заподіянням реальних збитків у такому ж розмірі. 

Треба мати на увазі, що при визначенні упущеної вигоди необхідно 

враховувати суб’єктивні наміри потерпілого. Оскільки упущена вигода є 

неотриманим доходом, то констатувати її наявність можна тільки тоді, коли 
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потерпілий відповідає у сукупності двом критеріям: 1) вчинив відповідні дії 

(передав майно, виконав роботи, надав послуги) за оплатним договором з винним; 

2) міг і бажав укласти такий договір з будь-ким. Якщо договір був безоплатним, 

то, відповідно, виключається можливість отримання доходу потерпілим, що, 

своєю чергою, заперечує можливість настання упущеної вигоди для нього.  

Що ж до бажання і змоги укладення договору з будь-ким, це означає, що у 

потерпілого був вибір потенційних контрагентів. Якщо буде встановлено, що 

інших контрагентів, окрім винного, потерпілий не знайшов би, констатувати 

настання упущеної вигоди також не можна. Це ж стосується випадку, коли єдино 

можливим контрагентом потерпілий обрав би лише винного, тобто, договір не був 

би укладений зовсім, якби не винний. Це можливо, скажімо, якщо винний 

запропонував найкращі умови угоди і тільки такі умови підходили для 

потерпілого. Цей критерій пов’язаний із тим, що визначення упущеної вигоди 

пов’язано з можливістю отримання доходу не в принципі, а за «звичайних 

обставин» (ч. 2 ст. 22 ЦК України), що прямо залежить від поведінки та намірів 

потерпілого.  

 

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 

 

Складом злочину, що посягає на свободу договору на стадії його виконання, є 

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

що полягає у вимозі виконати чи не виконати договір, угоду чи інше цивільно-

правове зобов’язання з погрозою насильства над потерпілим або його близькими 

родичами, пошкодження чи знищення їхнього майна за відсутності ознак 

вимагання (ч. 1 ст. 355 КК України). 

У кримінальному законодавстві зарубіжних держав можна знайти небагато 

складів злочинів, які відповідають за змістом ст. 355 КК України. У більшості 

випадків кримінальна відповідальність за дії, які у нас передбачені ст. 355 КК 

України, в інших державах настає за статтями, що забороняють будь-яке 
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незаконне примушування або самоправство. Окремі кримінально-правові норми 

зарубіжних держав, за якими може бути кваліфіковано примушування до 

виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, наведемо у таблиці: 

Таблиця 4 

Кримінально-правові норми зарубіжних держав, що передбачають 

відповідальність за примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових 
зобов’язань 

Стаття, акт, 

держава 
Зміст норми 

Кримінально-правові норми, аналогічні за змістом до ст. 355 КК України: 

Ст. 384 

КК Республіки 

Білорусія 

Примушування до виконання договірних зобов’язань, 

відшкодування завданих збитків, сплати боргу, штрафу, неустойки чи 

пені під погрозою застосування насильства, знищення чи пошкодження 

майна або розголошення відомостей, здатних спричинити значну шкоду 

правам і законним інтересам потерпілого або його близьких, за 

відсутності ознак вимагання [246]… 

§ 2 ст. 191 

КК Республіки 

Польща 

Примушування до повернення боргу, що поєднане із застосуванням 

насильства [249, с. 71]… 

Кримінально-правові норми, що забороняють будь-яке незаконне примушування: 

Ст. 152 

КК Іспанії 

Особа, яка, не маючи на те уповноважень, заважає силою іншій 

особі вчиняти певні дії, не заборонені законом, або примушує її до 

вчинення дій проти її бажання, законних або незаконних, карається [241, 

c. 59]… 

Ст. 184 

КК Голландії 

Особа, яка актом насильства або будь-якою іншою дією чи погрозою 

насильством або погрозою будь-якою іншою дією, спрямованою проти 

неї чи проти інших осіб, незаконно примушує іншу особу діяти, 

утриматися від дії чи підкоритися будь-чому, а також особа, яка 

погрозою усного наклепу чи пасквільної дифамації примушує іншу особу 

діяти, утриматися від дії чи підкоритися чому-небудь, карається [238, 

с. 381–382]… 

Ст. 4 Глави 4 

КК Швеції 

Особа, яка шляхом нападу або іншим способом із застосуванням 

сили або погрози вчинення злочину примушує іншу особу зробити 

підкоритись або не зробити будь-що, повинна бути засуджена [263, 

с. 120]… 

§ 240 

КК ФРН 

Той, хто із застосуванням насильства або з погрозою спричинення 

значної шкоди, протиправно примушує іншу людину до вчинення дії 

допущення дії або до бездіяльності, карається [259, с. 138]… 

Ст. 181 

КК Швейцарії 

Той, хто використовуючи насильство або погрозу заподіяння 

серйозної шкоди або інші обмеження у свободі вибору поведінки особи, 

примушує її що-небудь зробити, бездіяти або перетерпіти яку-небудь 

невигоду, карається [260]… 

§ 260 Глави 26 

КК Данії 

Будь-яка особа, яка шляхом насильства або погрози насильством, 

суттєвим пошкодженням майна, позбавленням волі або неправдивим 

звинуваченням у вчиненні караного діяння або безчесною поведінкою чи 

виявленням питань, які належать до особистих справ будь-кого, 
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примушує будь-яку особу зробити що-небудь, страждати від будь-чого 

або утриматися від учинення будь-чого підлягає [240, с. 190]... 

 

Диспозиція ст. 355 КК України містить одразу кілька цивільно-правових 

конструкцій. Використання законодавцем у диспозиції статті термінів «угода», 

«договір» та «цивільно-правове зобов’язання» викликає інтерес до цього складу 

злочину у контексті обраної теми дослідження.  

Безумовно, далеко не кожна стаття Особливої частини КК України, в якій 

вживається поняття договору (чи подібних йому), дійсно закріплює склад 

злочину, що є посяганням на його свободу. З метою розкриття зв’язку 

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

принципом свободи договору необхідно розпочати з дослідження об’єкта цього 

складу злочину. 

Розуміння об’єкта складу злочину, передбаченого ст. 355 КК України, є 

неоднозначним. Це пов’язано із різними підходами до розуміння як родового, так 

і безпосереднього об’єкта «Примушування до виконання чи невиконання 

цивільно-правових зобов’язань». 

Ст. 355 КК України розміщена у Розділі XV Особливої частини, що має назву 

«Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів». Згідно з 

попередньо чинним КК 1960 р. відповідний розділ називався «Злочини проти 

порядку управління». 

Слушно зазначає В. О. Навроцький, що «традиційно в теорії кримінального 

права і практиці правотворчості глава про злочини проти порядку управління 

розцінювалась як резервна. Тому коли виникала потреба доповнити КК новою 

нормою, а адекватного місця новелі законодавець не знаходив, він поміщав таку 

норму в главі ІХ (КК 1960 р.)» [145, с. 572]. Сьогодні ситуація навряд чи 

змінилася. Свіжим прикладом цьому є доповнення назви Розділу XV Особливої 

частини КК України «Злочини проти авторитету органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, об’єднань громадян» новим фрагментом «та злочини 
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проти журналістів» згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення гарантій законної професійної 

діяльності журналістів» № 421-VIII від 14.05.2015 р у зв’язку з долученням нових 

статей до цього розділу. 

Зважаючи на назву Розділу XV Особливої частини КК України, родовим 

об’єктом «Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових 

зобов’язань» традиційно називають авторитет органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, об’єднань громадян. У тлумачному словнику 

української мови поняття «авторитет» визначають як загальновизнане значення, 

вплив, поважність [203, с. 14]. Щодо органів публічної влади, то, на наш погляд, 

авторитет означає позитивну оцінку їхньої діяльності суспільством, що охоплює 

переконаність в ефективності звернення до цих органів та високий рівень довіри. 

Не викликає сумнівів, що низький авторитет органів державної влади чи 

місцевого самоврядування істотно перешкоджає належному виконанню їхніх 

функцій, тоді як діяльність за умов високого авторитету є набагато 

продуктивнішою. Можна з упевненістю сказати, що авторитет органів державної 

влади (місцевого самоврядування) є цінністю. Проте така цінність не задовольняє 

критеріїв загального об’єкта злочину, оскільки не є правовою у тому розумінні, 

що регулятивне законодавство у сфері взаємовідносин органів влади з 

громадянами не зобов’язує останніх підтримувати чи дбати про авторитет цих 

органів, – вимагається тільки дотримання певних встановлених правил, певного 

порядку управління. Це й не дивно, враховуючи той факт, що авторитет залежить, 

насамперед, від дій його носія, а не від сторонніх осіб. 

Авторитет органів влади є надто абстрактним поняттям, оперувати яким 

доречніше соціології чи політології, але аж ніяк не кримінальному праву, де 

точність формулювання повинна бути бездоганною. Критикуючи авторитет у 

якості родового об’єкта злочину, деякі вчені взагалі заперечують його існування в 

Україні, риторично запитуючи, як можна заподіяти шкоду тому, чого в дійсності 

не існує [14, с. 97].  

Тільки одну статтю із Розділу XV Особливої частини КК України можна прямо 
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пов’язати із поняттям авторитету: це ст. 338 КК України «Наруга над державними 

символами». Проте у цьому випадку доречно говорити про авторитет держави 

загалом, а не її окремих органів. 

Як видається, поняття «порядок управління» адекватніше відображає родовий 

об’єкт складів злочинів, передбачених Розділом XV Особливої частини КК 

України. Порядком управління виступає правильна діяльність державного апарату 

відповідно до сукупності правил, що закріплюють і регулюють організацію та 

компетенцію органів влади та управління і громадських організацій, а також їх 

відносини з громадянами [134, с. 385; 231, с. 433]. Порядок управління є 

категорією, яка має правовий вимір та за своїм значенням виступає як правова 

цінність, яку охороняє кримінальний закон. 

Що ж стосується основного безпосереднього об’єкта «Примушування до 

виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань», то у науковій 

літературі під ним розуміють: 

 встановлений порядок виконання цивільно-правових зобов’язань [152, с. 817; 

111, с. 956; 255, с. 592]; 

 порядок вирішення майнових спорів [14, с. 101]; 

 цивільно-правове зобов’язання [24, с. 281]; 

 свободу підприємництва [101, с. 538]; 

 порядок реалізації громадянами своїх прав [148, с. 703; 107, с. 657]; 

 порядок реалізації права на судовий захист порушеного цивільного права, що 

виникло на підставі реально об’єктивно існуючого цивільно-правового 

зобов’язання [210, с. 35]. 

Чи не найбільш поширеною позицією щодо безпосереднього об’єкта складу 

злочину, передбаченого ст. 355 КК України, є перша із наведених. Проте, на наш 

погляд, визнання встановленого порядку виконання цивільно-правових 

зобов’язань таким об’єктом є не зовсім вдалим.  

Справа у тому, що порядок виконання зобов’язань ґрунтується на приписах 

законодавства, які висувають вимоги саме щодо поведінки зобов’язаної особи, 
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якою у ст. 355 КК України є потерпілий, а не винний. Потерпілий від 

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

більшості випадків виступає якраз боржником, що першим порушив виконання 

зобов’язання. І тільки у відповідь на таке порушення порядку виконання 

зобов’язань боржником другим його порушує кредитор, застосовуючи фізичне 

або психічне насильство. Якщо бути точним, кредитор-винний порушує не 

порядок виконання своїх обов’язків, а порядок захисту своїх прав, які порушив 

боржник-потерпілий. Визнання порядку виконання зобов’язань безпосереднім 

об’єктом аналізованого складу злочину мимоволі зміщує акцент із поведінки 

винного на поведінку потерпілого, що не можна визнати позитивним моментом. 

Позицію, згідно з якою безпосереднім об’єктом «Примушування до виконання 

чи невиконання цивільно-правових зобов’язань» є встановлений порядок 

вирішення майнових спорів, ми не підтримуємо, оскільки далеко не під час 

кожного випадку вчинення злочину, передбаченого ст. 355 КК України, дійсно 

наявний майновий спір. По-перше, примушування до виконання немайнових 

зобов’язань також підпадає під дію ст. 355 КК України, оскільки характер 

зобов’язання законодавець не уточнює. По-друге, спір має місце за умови, коли 

боржник не визнає або по-іншому оспорює наявність у нього обов’язку щодо 

виконання зобов’язання. Такий спір найчастіше набуває характеру судового 

процесу, але у будь-якому разі його ознакою є висловлена незгода боржника з 

вимогами кредитора. Проте на практиці непоодинокими є випадки, коли боржник, 

усвідомлюючи необхідність виконання обов’язку та не заперечуючи його 

існування, просто не вчиняє жодних необхідних дій. Сама собою така пасивна 

поведінка боржника не засвідчує спір. 

Цивільне зобов’язання не можна визнати безпосереднім об’єктом злочину, 

оскільки воно не узгоджується з ознаками загального об’єкта злочину, 

наведеними у Розділі 1 цієї роботи. Цивільне зобов’язання як таке не є цінністю, 

яку охороняє кримінальний закон. 

Немає підстав також визнавати безпосереднім об’єктом «Примушування до 

виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань» свободу 
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підприємництва, оскільки її охороняє не ст. 355 КК України, а ст. 206 КК України 

«Протидія законній господарській діяльності». 

Позиції, що визнають безпосереднім об’єктом складу злочину 

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

порядок реалізації прав, видаються нам найбільш прийнятними, але все ж 

потребують певних уточнень.  

По-перше, занадто абстрактним є формулювання, що таким об’єктом є 

порядок реалізації прав загалом, тобто без їх конкретизації. Адже прав людини 

існує надзвичайно багато, вони мають різну природу та галузеву належність, а 

тому не всі реалізуються у межах цивільно-правових зобов’язань, про які йдеться 

у ст. 355 КК України (скажімо, політичні права). 

По-друге, занадто вузьким є твердження, що таким об’єктом є порядок 

реалізації права на судовий захист порушеного цивільного права. Незрозуміло, 

чому зроблено акцент саме на судовому захисті, оскільки існують й інші, хоча й 

менш поширені, форми захисту прав (самозахист, захист прав нотаріусом тощо). 

Також вказано на те, що цивільне право уже порушено. Однак є випадки, коли 

при вчиненні злочину, передбаченого ст. 355 КК України, такого порушення 

могло і не відбутися, наприклад, коли винний добросовісно помиляється щодо 

порушення його прав (ці ситуації будуть охарактеризовані далі). 

На наш погляд, визначення безпосереднього об’єкта «Примушування до 

виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань» варто виводити із 

самих зобов’язальних відносин. Як відомо, у зобов’язанні є завжди дві сторони – 

кредитор та боржник. Боржник є зобов’язаною особою щодо кредитора, тобто 

боржник має юридичний обов’язок вчинити певні дії (утриматися від їх вчинення) 

на користь кредитора (ст. 509 ЦК України). Цьому обов’язку кореспондує право 

кредитора вимагати виконання боржником його обов’язку. Це право кредитора 

так і називається – право вимоги. 

Кредитор може реалізувати право вимоги, пред’явивши вимогу про виконання 

безпосередньо до боржника. Якщо боржник порушив умови виконання, кредитор 

може реалізувати своє право вимоги шляхом звернення до суду, де це право 
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вимоги набуде форми позовних вимог. 

Відтак, як ми вважаємо, при вчиненні злочину, передбаченого ст. 355 КК 

України, порушено нормативно встановлений порядок реалізації кредитором 

належного йому права вимоги до боржника за цивільно-правовим зобов’язанням. 

Така позиція знаходить підтвердження й у судовій практиці. Наприклад, 

Апеляційний суд Дніпропетровської області у кримінальному провадженні за 

ст. 355 КК України розглядав діяння обвинуваченого з примушування 

потерпілого до повернення боргу, поєднане з погрозою фізичної розправи. Як 

встановлено судом, такі дії є ігноруванням обвинуваченим встановленого 

державою порядку захисту свого порушеного права, передбаченого цивільним 

законодавством [9]. 

Поняття зобов’язання є ключовим для розуміння диспозиції ст. 355 КК 

України. Загальновідомим є поділ зобов’язань на договірні та недоговірні. 

Договірні зобов’язання, як можна зрозуміти із назви, виникають з договорів. Це 

найпоширеніший вид зобов’язань. Недоговірні зобов’язання виникають на 

підставі усіх інших юридичних фактів (односторонніх правочинів, заподіяння 

шкоди, актів органів публічної влади, створення результатів інтелектуальної 

діяльності). Для кваліфікації за ст. 355 КК України не має значення, чи є 

зобов’язання договірним чи недоговірним, проте у контексті обраної 

проблематики нас цікавлять насамперед договірні зобов’язання. 

Згідно зі ст. 355 КК України злочинним є примушування потерпілого до 

виконання вже укладеного договору, якщо таке примушування поєднане з 

відповідним насильством, причому потерпілий виступає боржником за існуючим 

та законним цивільно-правовим зобов’язанням (п. 15 Постанови Пленуму 

Верховного Суду України «Про судову практику у справах про злочини проти 

власності» від 06.11.2009 р. № 10), тобто має юридичний обов’язок вчинити певні 

дії чи утриматися від їх вчинення на користь кредитора. 

Примушування до укладення договору та до виконання вже укладеного 

договору – різні діяння. У зв’язку з цим виникає запитання, чи страждає свобода 

договору у випадку, коли боржника примушують виконати те, що він сам 
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зобов’язався? Адже «договір є обов’язковим для виконання сторонами» (ст. 629 

ЦК України), а його одностороннє розірвання, за загальним правилом, не 

допускається (ч. 1 ст. 651 ЦК України). Ми вважаємо, що свобода договору 

порушується й у цьому випадку. Аргументуємо це твердження детальніше. 

Характеризуючи принцип свободи договору у Розділі 1 роботи, ми вказували на 

те, що він існує як на переддоговірній стадії, так і на стадії виконання договору 

[20, с. 136]. Проявом принципу свободи договору на стадії його виконання, 

виступає, у тому числі, право сторін за взаємною згодою змінювати способи 

забезпечення договірних зобов’язань та встановлювати форми (міри) 

відповідальності за їх порушення у межах уже укладеного договору [20, с. 126; 

124, с. 53]. Якщо з погляду зобов’язального права спробувати умовно визначити, 

чим у ст. 355 КК України є застосовуване насильство, то його можна розглядати 

як незаконний спосіб забезпечення виконання зобов’язань (договору) або 

незаконну форму відповідальності за порушення договору. Про забезпечення 

зобов’язань зазначає і М. Г. Арманов у своєму дисертаційному дослідженні, 

присвяченому ст. 355 КК України, пропонуючи доповнити аналізовану статтю 

такою кваліфікуючою ознакою, як «самовільне захоплення майна в заставу» 

(нагадаємо, що застава є класичним способом забезпечення виконання 

зобов’язань) [14, с. 194].  

Як зазначають цивілісти, проявом свободи договору є те, що відповідальність 

за його невиконання повинна бути суто цивільною [35, с. 289]. Щоправда, варто 

зробити застереження, що за окремі посягання на свободу договору може 

наставати і кримінальна відповідальність, приклади чому було наведено під час 

аналізу ст. 192 КК України. У разі вчинення злочину, передбаченого ст. 355 КК 

України, винний самостійно «притягує» боржника до «відповідальності» за 

порушення, використовуючи насильство. Безумовно, про застосування таких 

способів захисту порушених прав сторони договору не домовлялися, тим паче, це 

суперечить засадам цивільної відповідальності та юридичної відповідальності 

загалом: «nemo esse debet judex in propria causa» («ніхто не може бути суддею у 

своїй власній справі»). Винний, фактично, самовільно змінює умови про 
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відповідальність за порушення укладеного договору, тоді як зміна договору 

вимагає обопільної згоди сторін. 

Відповідно, можна зробити висновок, що злочин «Примушування до виконання 

чи невиконання цивільно-правових зобов’язань» посягає на свободу договору на 

стадії його виконання, тому що порушує право сторони на зміну способів 

забезпечення та відповідальності за невиконання договірних зобов’язань лише за 

взаємною згодою. 

За ст. 355 КК України суди кваліфікують і ті випадки примушування до 

виконання договору, в яких потерпілий, де-юре, не є його стороною, але фактично 

виступав такою. Наприклад, у справі про примушування до оплати за договором 

будівельного підряду суд апеляційної інстанції визнав існування цивільно-

правових відносин між винним (підрядником) та потерпілим, оскільки останній, 

хоч і не підписував договір, але виступав фактичним замовником будівельних 

робіт та контролював їх виконання [12]. 

У законодавстві деяких країн, разом із відповідальністю за примушування до 

виконання цивільно-правових зобов’язань, передбачено також «дзеркальні» 

склади злочинів – тобто ті, які встановлюють відповідальність боржника за 

невиконання ним взятих на себе обов’язків. Ідеться про суспільно небезпечні 

діяння, що полягають в умисному ухиленні від виконання майнових зобов’язань 

(протидії невиконанню своїх майнових зобов’язань (КК Швеції [262, с. 89]), 

ухиленні від погашення кредиторської заборгованості або виконання своїх 

зобов’язань (КК Польщі [248, с. 199]), укриванні майна, яке зумовлює заподіяння 

шкоди кредиторам (КК КНР [242, с. 99]), злісному ухиленні від погашення 

кредиторської заборгованості (ст. 179 КК Російської Федерації [98, с. 394]). 

Згідно з чинним КК України недобросовісного боржника за наявності інших 

необхідних підстав можна притягнути до відповідальності за «Заподіяння 

майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою» (ст. 192 КК України) 

або – якщо порушення визнано судом – за «Невиконання судового рішення» 

(ст. 382 КК України). 

Криміналізувавши примушування до виконання зобов’язань, законодавець 
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чітко визначив їх характер – цивільно-правові. З цього приводу у кримінально-

правовій літературі зазначено, що інші види зобов’язань (наприклад, трудові, 

адміністративні, сімейні) вилучено з-під дії ст. 355 КК України [149, с. 793; 152, 

с. 818]. Наприклад, вважається, що примушування повнолітніх дітей до виконання 

обов’язку із утримання непрацездатних батьків не може бути кваліфіковане за 

ст. 355 КК України, оскільки йдеться про сімейно-правове (а не цивільне) 

зобов’язання [152, с. 818]. Як зазначають науковці, притягнення винних осіб до 

відповідальності у таких випадках можливе за самоправство чи інший злочин, але 

для цього повинні існувати додаткові підстави, визначені конкретною 

кримінально-правовою нормою Особливої частини КК України. 

На наш погляд, передчасним є висновок про те, що вказівка на цивільно-

правові зобов’язання унеможливлює кваліфікацію інших їхніх видів за ст. 355 КК 

України – і навіть за чинної редакції диспозиції статті. 

Який критерій лежить в основі поділу зобов’язань на цивільно-правові, трудові, 

земельні і т. п.? Це галузевий критерій, що означає належність зобов’язальних 

правовідносин до предмета відповідної галузі права, тобто їх регулювання 

нормами саме цієї галузі. 

Специфіка цивільного права полягає у тому, що його регулювання є 

універсальним. Ст. 1 ЦК України, визначаючи предмет цивільного права, вказує 

на особисті немайнові та майнові відносини, засновані на юридичній рівності, 

вільному волевиявленні та майновій самостійності їхніх учасників. Таке 

формулювання характерне тим, що під нього підпадає увесь спектр приватних 

відносин у державі.  

Невипадково термін «цивільне право» («jus civile»), що відомий з часів 

Стародавнього Риму, використовували римські юристи як синонім приватного 

права. На сьогодні серед науковців дедалі більшого поширення набуває тенденція 

до ототожнення «цивільного права» та «приватного права» [198, с. 12; 178, с. 24]. 

Зокрема, М. М. Сібільов зазначив, що «приватне право як супергалузь охоплює 

лише одну галузь права – цивільне право, і є повністю тотожним йому» [200, 

с. 21–22]. 
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Означена тенденція просунулася ще далі: до розуміння цивільного права 

ширше, ніж приватного права завдяки поширенню сфери дії цивільного права на 

окремі публічно-приватні права людини [126, с. 73]. Європейський суд з прав 

людини також тлумачить цивільні права ширше, аніж приватні права, долучаючи 

до предмета цивільного права ще й деякі приватно-публічні відносини з 

пенсійного забезпечення і соціальних допомог [151, с. 6–7]. 

Зв’язок цивільного права з іншими галузями підкреслюють правила 

субсидіарного застосування норм. Положення ст. 9 ЦК України встановлюють, 

що до відносин, які виникають у сферах використання природних ресурсів та 

охорони довкілля, а також до трудових та сімейних відносин, якщо вони не 

врегульовані іншими актами законодавства, застосовуються положення ЦК 

України.  

Також не вщухають дискусії щодо того, чи треба визнавати сімейне, 

господарське та деякі інші галузі права власне самостійними галузями, чи, може, 

це все підгалузі права цивільного [22, с. 124]. 

Отже, існує два розуміння цивільного права: вузьке та широке. Згідно з вузьким 

розумінням цивільне право є однією із галузей приватного права, хоча б і 

найбільшою [52, с. 2; 64, с. 3]. Відповідно до широкого підходу цивільне право є 

тотожним праву приватному, а до предмета регулювання норм позитивного 

цивільного права, окрім традиційно «цивільних» для вітчизняної правової 

системи відносин власності, деліктних, спадкових і договірних правовідносин, 

варто відносити також корпоративні, сімейні, земельні й підприємницькі 

відносини між юридично рівними учасниками [184, с. 35–41]. 

Повертаючись до поняття цивільно-правового зобов’язання, вжитого у ст. 355 

КК України, відзначимо, що розуміння його також може бути як вузьким, так і 

широким, причому, обрання широкого підходу має вагомі законодавчі, 

доктринальні та правозастосувальні підстави, як було зазначено вище. Якщо 

суб’єкт кримінально-правової кваліфікації обирає широкий підхід до тлумачення 

цивільно-правових зобов’язань, то відсутні застереження щодо кваліфікації за 

ст. 355 КК України примушування до виконання сімейних, трудових, земельних, 
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господарських та інших приватних зобов’язань. Проте не можемо не відзначити, 

що така дискреція негативно позначається на уніфікованості застосування 

кримінального закону, адже обрання широкого чи вузького підходу істотно 

впливає на сферу застосування ст. 355 КК України, яка повинна бути єдиною. 

Ми вважаємо, що ст. 355 КК України повинна стосуватися приватних 

зобов’язань взагалі [56, с. 204]. У зв’язку із наведеним доцільним видається 

внести зміни у диспозицію ч. 1 ст. 355 КК України, замінивши термін «цивільно-

правове зобов’язання» на «приватне зобов’язання». 

Зауважимо, що ст. 355 КК України не обмежує коло зобов’язань за їх 

предметом, а це означає, що вони можуть бути як майнового, так і немайнового 

характеру. Предметом зобов’язання може виступати будь-який об’єкт цивільних 

прав. Згідно зі ст. 177 ЦК України об’єктами цивільних прав є речі, у тому числі 

гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, 

результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші 

матеріальні і нематеріальні блага. До зобов’язань немайнового характеру можна 

віднести зобов’язання, предметом яких є нематеріальні блага: результати 

інтелектуальної, творчої діяльності; інформація; особисті немайнові блага, як-от 

здоров’я, життя, честь, гідність і ділова репутація, ім’я (ст. 201 ЦК України).  

Спірною у цьому аспекті є думка М. Г. Арманова, який пропонує внести зміни 

до ст. 355 ЦК України, замінивши термін «цивільно-правові зобов’язання» на 

«майнові зобов’язання», а саму статтю перейменувати на «Порушення порядку 

майнових спорів» [14, с. 103]. Водночас, ст. 356 КК України «Самоправство» 

варто, на думку науковця, змінити на «Порушення порядку розв’язання 

немайнових спорів». Не будемо зупинятися на детальному аналізі доцільності 

таких змін, оскільки склад злочину «Самоправство» буде проаналізовано далі, 

проте все ж відзначимо, що не бачимо підстав диференціювати кримінальну 

відповідальність за примушування до виконання законних зобов’язань саме за 

ознакою їх майнового чи немайнового характеру. При вчиненні злочину, 

передбаченого ст. 355 КК України, важливим є те, що винний намагається 

отримати певне благо, на яке він має право і яке потерпілий повинен йому надати. 
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Таким благом може бути як майно, так і немайнові цінності. Злочинною ж 

поведінка винного стає через незаконне застосування насильства до боржника, 

яким він підкріплює свої законні вимоги. Майновий чи немайновий характер 

вимог винного не змінює суті вчинюваного злочину та його суспільної небезпеки. 

Адже боржники повинні рівною мірою належно виконувати будь-які 

зобов’язання, що взяли на себе, незалежно від їх характеру. Так само, усім 

кредиторам однаково заборонено насильством примушувати зобов’язаних осіб до 

певної поведінки безвідносно до характеру і розміру кредиторських вимог. 

Майнові зобов’язання підпадають під дію ст. 355 КК України незалежно від 

розміру грошових вимог. Так, Апеляційним судом Київської області 

обвинувачених визнано винними у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 355 

КК України, за примушування потерпілого до повернення боргу у розмірі 300 грн 

[10]. 

Широкий підхід до розуміння цивільно-правових зобов’язань не вирішує 

проблеми кваліфікації примушування до виконання публічно-правових 

зобов’язань. Ідеться, зокрема, про адміністративні, бюджетні, податкові 

зобов’язання. Адже якщо між цивільним і приватним правом можна поставити 

знак приблизної рівності, то між публічним і приватним – ні. Відповідне 

розмежування закріплено на законодавчому рівні: до майнових відносин, 

заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї 

сторони другій стороні, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне 

законодавство не застосовується, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 1 ЦК 

України). 

Ми не поділяємо позицію А. М. Соловйової, яка вважає, що за ст. 355 КК 

України повинна наставати відповідальність за примушування до виконання 

«будь-яких об’єктивно існуючих зобов’язань, які виникли з підстав, передбачених 

законодавством» [210, с. 63]. У разі примушування особи до виконання публічних 

зобов’язань ідеться про задоволення інтересу держави, забезпечувати який 

покликані компетентні органи. Вчинення посадовими особами суспільно 

небезпечного діяння, ознаки якого схожі з тими, що зазначені у ст. 355 КК 
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України, треба кваліфікувати як відповідні службові злочини. 

Згідно з п. 15 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову 

практику у справах про злочини проти власності» від 06.11.2009 р. № 10 

відповідальність за ст. 355 КК України може наставати лише тоді, коли особу 

примушують до виконання (невиконання) існуючого зобов’язання, що виникло на 

підставах, передбачених чинним законодавством. 

Далі у Постанові Пленуму Верховного Суду України № 10 вказано, які 

цивільно-правові зобов’язання не підпадають під дію ст. 355 КК України: «вимога 

виконати (не виконати) зобов’язання, що виникло на підставах, не передбачених 

чинним законодавством, або неіснуюче зобов’язання, або зобов’язання з 

невизначеним предметом, а так само використання факту існуючого зобов’язання 

для заволодіння майном, правом на майно або для вчинення дій майнового 

характеру, які ним не передбачені, належить кваліфікувати як вимагання (а не як 

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

Прим. авт.)». 

Із наведеного фрагменту методом від зворотного можна виокремити такі ознаки 

цивільно-правового зобов’язання у контексті ст. 355 КК України [54, с. 83]: 

 зобов’язання виникло на підставах, передбачених чинним законодавством; 

 зобов’язання повинно бути існуючим; 

 зобов’язання повинно мати визначений предмет. 

У контексті підстав виникнення зобов’язання, не можна оминути увагою 

недійсні правочини. Чи можна кваліфікувати за ст. 355 КК України 

примушування до виконання зобов’язання, що виникло на підставі недійсного 

правочину? 

Серед науковців у галузі кримінального права немає єдності з цього приводу. 

Згідно з першим підходом не становлять складу злочину, передбаченого ст. 355 

КК України, дії особи щодо примушування до виконання недійсного правочину, 

оскільки наявне посягання на власність [144, с. 18; 14, с. 105].  

Відповідно до другого підходу особу можуть примушувати до виконання чи 
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невиконання зобов’язань як за дійсними, так і за недійсними угодами, оскільки і 

недійсний правочин породжує певні правові наслідки [149, с. 793; 152, с. 818]. В 

Ухвалі Апеляційного суду Полтавської області у справі за обвинуваченням у 

вчиненні злочину, передбаченого ст. 355 КК України, суд вказує на те, що особа 

може бути примушеною до виконання цивільно-правових зобов’язань не лише за 

дійсними, але й за недійсними правочинами. Як зазначив суд, недійсність 

цивільно-правової угоди не є перешкодою для кваліфікації діяння за вказаною 

статтею, оскільки недійсна угода (так само як і дійсна) породжує певні цивільно-

правові зобов’язання для однієї зі сторін [12].  

Ми не можемо підтримати жодну з наведених позицій з таких міркувань. 

Інститут недійсності правочину не є новим для вітчизняного права, але новелою 

ЦК України стала диференціація недійсних правочинів на дві групи: нікчемні та 

оспорювані. Як зазначають цивілісти, нікчемні та оспорювані правочини за 

юридичною природою є різними правовими явищами [224, с. 374]. І ця 

відмінність, на наш погляд, повинна враховуватись і під час вирішення 

пов’язаних питань кримінально-правової кваліфікації [54, с. 83]. 

Нікчемний правочин є недійсним з огляду на пряму вказівку закону. Так, 

ст. 720 ЦК України передбачено, що доручення на укладення договору дарування, 

в якому не встановлено імені обдаровуваного, є нікчемним. Нікчемність 

правочину не підлягає встановленню в судовому порядку, не залежить від дій 

заінтересованих осіб, оскільки презюмується апріорі [54, с. 84]. Через це немає 

потреби звертатись у суд із позовом про визнання нікчемного правочину 

недійсним – необхідно пред’являти тільки вимогу про застосування наслідків 

недійсного правочину (п. 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про 

судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» 

№ 9 від 06.11.2009 р.). 

Нікчемний правочин не породжує передбачених його змістом зобов’язань та не 

підлягає виконанню із самого моменту вчинення. Відтак, сторона може не 

виконувати нікчемний правочин навіть за відсутності судового рішення [224, 

с. 374]. Невипадково такі правочини образно іменують «мертвонародженими» 
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[282, с. 213]. 

Оспорюваний правочин є правочином, недійсність якого не встановлена прямо 

законом, але його дійсність можна заперечити на підставах, встановлених законом 

(відносно недійсний правочин). Принциповою відмінністю оспорюваного 

правочину від нікчемного є те, що оспорюваний правочин вважається дійсним і 

таким, що підлягає виконанню, якщо тільки його недійсність не встановлена 

судом. Оспорюваний правочин визнається недійсним судом, для чого необхідно 

звернення із позовом заінтересованої особи. Якщо такий правочин не 

оспорюється, то діє презумпція дійсності правочину та виникають правові 

наслідки, породжені правочином [54, с. 84]. 

На наше переконання, в аспекті ст. 355 КК України не можна визнати таким, 

що виникло на законних підставах, зобов’язання із нікчемних правочинів. 

Зобов’язання ж із оспорюваних правочинів доцільно визнавати законними. 

Іншими словами, відповідальність за «Примушування до виконання чи 

невиконання цивільно-правових зобов’язань» повинна наставати і тоді, коли 

потерпілого примушують до виконання оспорюваного правочину. Виняток 

становить ситуація, коли судом винесено рішення про визнання оспорюваного 

правочину недійсним [54, с. 84]. 

Поширення сфери дії ст. 355 КК України на зобов’язання із оспорюваних 

правочинів, потребує, проте, ще одного застереження. Примушування до 

виконання зобов’язань із відносно недійсних правочинів, що вчинені під впливом 

насильства, обману або зловмисної домовленості представника однієї сторони з 

другою стороною (ст.ст. 230–232 ЦК України), не варто кваліфікувати як 

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

Ці правочини передбачають умисний незаконний вплив однієї сторони на 

волевиявлення контрагента за договором. І цей факт повинен отримувати належну 

юридичну оцінку при вирішенні питань кримінально-правової кваліфікації за 

ст. 355 КК України, адже, як видається, немає підстав інкримінувати винному 

ст. 355 КК України, якщо він пред’явив вимогу про виконання договору 

потерпілим, до укладення якого останній був примушений силою, за умови, що 
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винний обізнаний про цей факт. У такому разі відповідні дії підлягають 

кваліфікації за ст. 189 КК України «Вимагання». 

Отже, примушування до виконання приватного зобов’язання, що виникло з 

оспорюваного правочину, підлягає кваліфікації за ст. 355 КК України, окрім 

випадків, коли такий правочин було укладено під впливом обману, насильства або 

зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною. 

Другою важливою ознакою зобов’язання в аспекті ст. 355 ЦК України є те, що 

воно повинно бути існуючим [54, с. 84]. У контексті ст. 355 КК України 

зобов’язання є існуючим, якщо одночасно виконуються такі умови: 

 зобов’язання виникло з підстав, передбачених законодавством; 

 на момент пред’явлення вимоги зобов’язання не припинилось. 

Не можна за ст. 355 КК України кваліфікувати примушування до виконання 

зобов’язання, що було припинене у встановленому порядку. 

Третьою ознакою зобов’язання у ст. 355 КК України згідно з Постановою 

Пленуму Верховного Суду України № 10 є визначеність його предмета. Загалом, 

предмет зобов’язання означає ту цінність, яку боржник приносить кредитору 

через виконання зобов’язання. Відповідно до абз. 3 п. 15 Постанови Пленуму 

Верховного Суду України № 10 предметом зобов’язання у ст. 355 КК України 

можуть бути гроші, майно, послуги, результати творчості тощо. 

Згідно зі ст. 638 ЦК України предмет договору (правочину) є істотною умовою, 

яка повинна бути обов’язково визначена (погоджена сторонами). Якщо умова про 

предмет невизначена, то такий договір є неукладеним, тобто таким, що не 

відбувся (ч. 8 ст. 181 ГК України). Відсутність істотної умови у договорі свідчить 

про його неукладення, але не про недійсність (п. 2.6 Постанови Пленуму Вищого 

Господарського Суду України «Про деякі питання визнання правочинів 

(господарських договорів) недійсними» від 29.05.2013 р. № 11). Недійсний 

правочин створює правові наслідки для сторін, які пов’язані з його недійсністю. 

На відміну від недійсного правочину, неукладений правочин не створює жодних 

правових наслідків для сторін, не породжує ніяких договірних зобов’язань, 
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оскільки вважається, що ніякого договору не було взагалі. Тож, якщо предмет 

договору невизначений, то зобов’язання є неіснуючим взагалі [54, с. 84]. 

Варто зазначити, що не можна вважати невизначеним предмет зобов’язання з 

огляду на його альтернативність. Згідно зі ст. 539 ЦК України альтернативним є 

зобов’язання, в якому боржник зобов’язаний вчинити одну з двох або кількох дій. 

Але кожна з таких дій повинна бути визначена, а боржник, за загальним 

правилом, має право обрати, яку з них йому належить вчиняти [54, с. 85]. 

Із дослідження наведених вищою судовою інстанцією ознак цивільно-

правового зобов’язання за ст. 355 КК України (законність підстав виникнення 

зобов’язання, існування зобов’язання та визначеність його предмета) випливає 

висновок, що за своїм змістом ознака, що зобов’язання повинно бути існуючим, 

повністю охоплює дві інші: законність його виникнення та визначеність предмета 

[54, с. 85]. 

На наш погляд, наведені найвищою судовою інстанцією вимоги щодо предмета 

зобов’язання у ст. 355 КК України можна доповнити: важливим є не лише 

визначеність предмета зобов’язання, але і його обігоздатність. Предмет законного 

зобов’язання повинен бути вільним в обігу або, якщо такий предмет є обмеженим 

в обігу, будь-які дії над ним мають відбуватися за наявності у суб’єкта (суб’єктів) 

спеціального дозволу (ст. 178 ЦК України). 

Законний характер зобов’язання у ст. 355 КК України є, на наш погляд, 

ключовою ознакою для розуміння складу злочину «Примушування до виконання 

чи невиконання цивільно-правових зобов’язань» загалом. Той факт, що за ст. 355 

КК України потерпілого примушують до виконання реально існуючого законного 

зобов’язання, має конститутивне значення для відмежування «Примушування до 

виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань» від «Вимагання», 

«Протидії законній господарській діяльності» та інших суміжних складів 

злочинів. Проте на сьогодні ця важлива ознака закріплена «всього лиш» на рівні 

Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах 

про злочини проти власності» від 06.11.2009 р. № 10. Вважаємо, що диспозицію 

ст. 355 КК України треба доповнити вказівкою на законність цивільно-правового 
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(а згідно з висловленими вище пропозиціями – приватного) зобов’язання, до 

виконання якого примушують потерпілого. 

Об’єктивна сторона основного складу злочину «Примушування до виконання 

чи невиконання цивільно-правових зобов’язань» сконструйована як поєднання 

вимоги з погрозою. Якщо оцінювати дії винного, розділивши їх на вимогу та 

погрозу, то не викликає сумнівів те, що висловлювана погроза завжди є 

неправомірною. Що ж до правомірності вимоги, то це питання досить дискусійне 

[54, с. 82]. 

Означена проблема не знайшла належної уваги у наукових працях. Про 

характер вимоги у ст. 355 КК України лише побіжно згадано у науково-

практичних коментарях та інших публікаціях, присвячених характеристиці складу 

злочину «Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових 

зобов’язань». Через це бракує повного аналізу усіх можливих ситуацій, оскільки 

науковці розглядають лише типові випадки і їхні підходи відрізняються.  

Зокрема, М. Г. Арманов вважає, що вимога завжди повинна бути правомірною 

[14, с. 115], а М. І. Мельник та Л. А. Хруслова вказують на те, що інколи вимога 

може бути і неправомірною [148, с. 706]. 

На перший погляд, вимога виконати зобов’язання у ст. 355 КК України є 

правомірною, оскільки зобов’язання загалом є законним. Відтак, можна зробити 

висновок, що вимога виконати зобов’язання завжди є правомірною, оскільки 

ґрунтується на законному зобов’язанні. Проте це твердження потребує 

детальнішого розгляду. 

Ми вважаємо, що ознака законності зобов’язання є необхідною, але не 

достатньою для констатації правомірності вимоги винного [54, с. 85]. 

Іншою важливою ознакою є настання умов для здійснення виконання 

боржником та виникнення права пред’явлення відповідної вимоги кредитором. 

Ідеться про строк виконання зобов’язання. Припустимо, між позикодавцем та 

позичальником було укладено договір позики, за умовами якого останній 

зобов’язується повернути суму боргу через один рік від дня укладення договору. 
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Позикове зобов’язання між сторонами виникло відповідно до договору, але право 

пред’явити вимогу про повернення коштів кредитор має лише після спливу 

одного року. У такому разі якщо позичальник до спливу означеного строку 

примушує боржника повернути борг, погрожуючи насильством, то його вимога не 

є правомірною, незважаючи на існуюче позикове зобов’язання [54, с. 85]. 

Обставиною, яка унеможливлює пред’явлення вимоги кредитором до 

боржника, є мораторій, тобто встановлене рішенням органу влади відстрочення 

задоволення вимог кредиторів [54, с. 85]. Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 

мораторій на задоволення вимог кредиторів – зупинення виконання боржником 

грошових зобов’язань і зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових 

платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і 

припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов’язань та 

зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), застосованих 

до дня введення мораторію. Протягом дії мораторію заборонено виконання вимог, 

на які поширюється мораторій (ч. 3 ст. 19 Закону України «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»).  

Варто зазначити, що накладення мораторію можливе не лише у відносинах між 

суб’єктами господарювання, але й щодо зобов’язань фізичних осіб [54, с. 85]. 

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян 

України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» № 1304-VII від 

03.06.2014 р. не може бути примусово стягнуте (відчужене без згоди власника) 

нерухоме житлове майно, якщо таке майно виступає як забезпечення зобов’язань 

громадянина України за споживчими кредитами, наданими йому кредитними 

установами-резидентами України в іноземній валюті. 

Постає закономірне питання: чи можна застосувати ст. 355 КК України до 

ситуації, коли винний пред’являє дострокову (передчасну) вимогу про виконання 

зобов’язання? На наш погляд, так. Хоча у цих ситуаціях вимога винного, де-юре, є 

неправомірною, але вона, попри це, має правове підґрунтя, яким виступає дійсне 

та законне зобов’язання. І цей факт є визначальним, оскільки винний вимагає все-
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таки те, що йому належить. Проте пред’явлення неправомірної вимоги у таких 

випадках повинно отримувати кримінально-правову оцінку при призначенні 

покарання. За інших рівних умов висунення неправомірної вимоги повинно 

зумовлювати більш суворе покарання, аніж правомірної [54, с. 85]. 

Як випливає з диспозиції ст. 355 КК України, винний може пред’явити не лише 

вимогу виконати цивільно-правове зобов’язання, але і вимогу не виконати його.  

Характерно, що в усіх проаналізованих нами дослідженнях, присвячених 

ст. 355 КК України, увагу приділено саме вимозі виконати зобов’язання, а про 

вимогу невиконання ніби забувають. Такий стан речей невипадковий. Вимога не 

виконати зобов’язання є, як ми вважаємо, зайвою ознакою об’єктивної сторони 

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

таких міркувань. 

Як уже неодноразово наголошено, сутність суспільно небезпечного діяння (за 

вимоги виконати зобов’язання), передбаченого ст. 355 КК України, полягає в 

тому, що винний намагається отримати від потерпілого те, що йому належить 

згідно із законом та/або договором, що означає наявність у потерпілого 

юридичного обов’язку щодо передачі майна, виконання робіт чи надання послуг. 

Такі законні дії винного законодавець криміналізував тільки через те, що вони 

поєднані із застосуванням психічного чи фізичного насильства до потерпілого-

боржника. 

Вимога ж не виконати зобов’язання у ст. 355 КК України, яке, нагадаємо, 

повинно бути дійсним та законним, є завжди неправомірною, позбавленою будь-

яких юридичних підстав. Адже зобов’язання має виконуватись належним чином 

(ст. 526 ЦК України). Вимога не виконати зобов’язання стимулює божника до 

порушення своїх обов’язків. Пред’являючи таку вимогу, винний прагне отримати 

від потерпілого не належне виконання зобов’язання, а керується зовсім іншими 

мотивами: підірвати ділову репутацію, обмежити конкуренцію на ринку, зірвати 

виробничий процес. Як приклад такої вимоги, можна назвати примушування до 

непередання майна або приміщення у користування, якщо договір найму уже був 

укладений [149, с. 794]. 
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Суспільна небезпека вимоги не виконувати зобов’язання вища, аніж вимоги 

його виконати (за тої самої інтенсивності застосовуваного насильства). 

Вимога невиконання у ст. 355 КК України є «чужою» ознакою для цього складу 

злочину, оскільки спотворює розуміння його основного безпосереднього об’єкта. 

Як зазначив М. Г. Арманов, вимога не виконати зобов’язання спричиняє 

порушення інших благ, а не порядку управління [14, с. 115]. За наведених умов 

вважаємо доцільним вилучити з диспозиції ст. 355 КК України вимогу не 

виконати цивільно-правове зобов’язання, залишивши тільки вимогу їх виконання, 

тим більше враховуючи, що схожа вимога міститься в іншій кримінально-

правовій нормі (детальніше це питання розглядатимемо у Розділі 3 роботи при 

розмежуванні ст. 355 КК України та ст. 206 КК України).  

Зауважимо, що вимогу не виконати зобов’язання треба відрізняти від тих 

випадків, коли виконання зобов’язання полягає в утриманні від певних дій 

боржника. Вимога не виконати зобов’язання «змінює полярність» бажаної 

поведінки потерпілого для винного: 1) якщо зобов’язання виконують шляхом 

активних дій, то його невиконання полягатиме у бездіяльності боржника; 2) якщо 

зобов’язання виконують шляхом утримання від певних дій, то його невиконання 

полягатиме у їх здійсненні (активній поведінці). 

З урахуванням наведених вище пропозицій щодо змісту ст. 355 КК України, а 

також термінологічних зауважень, висловлених у Розділі 1 роботи, пропонуємо 

диспозицію ч. 1 ст. 355 КК України викласти у такій редакції: 

«Стаття 355. Примушування до виконання приватних зобов’язань 

1. Примушування до виконання приватних зобов’язань, тобто вимога виконати 

законне приватне зобов’язання з погрозою насильства над потерпілим або його 

близькими родичами, пошкодження чи знищення їх майна за відсутності ознак 

вимагання…» 

 

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

договору на стадії його виконання 

file:///C:/Users/Downloads/%255Cl%20%2522_Toc480543007%2522%20%255Ch
file:///C:/Users/Downloads/%255Cl%20%2522_Toc480543007%2522%20%255Ch
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Наступний склад злочину, який передбачає відповідальність за посягання на 

свободу договору на стадії його виконання, передбачений ст. 356 КК України під 

назвою «Самоправство». Згідно з диспозицією ст. 356 КК України 

«Самоправством» є самовільне, всупереч установленому законом порядку, 

вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином 

або підприємством, установою чи організацією, якщо такими діями була 

заподіяна значна шкода інтересам громадянина, державним чи громадським 

інтересам або інтересам власника. 

Розуміння соціального призначення процитованої кримінально-правової норми 

викликає багато труднощів, оскільки навряд чи можна у чинному КК України 

знайти інший склад злочину, який би відзначався більшою абстрактністю 

формулювання, ніж «Самоправство». У зв’язку із цим, перш ніж перейти до 

розкриття зв’язку ст. 356 КК України зі свободою договору, вважаємо за 

необхідне виокремити специфіку цього складу злочину.  

Етимологічно прикметник «самоправний» означає той, який діє, поводиться 

самовільно, порушує законний порядок, вирішуючи які-небудь справи [205, с. 43]. 

Диспозиція ст. 356 КК України також вказує на таке розуміння, визначаючи 

ознаками самоправства «вчинення будь-яких дій всупереч установленому законом 

порядку». Проте наскільки виправданим є таке загальне формулювання? 

Кожен злочин є діянням, яке вчинене всупереч встановленому законом 

порядку, що одночасно виступає ознакою об’єктивної сторони «Самоправства». 

Так само, кожен злочин заподіює значну шкоду інтересам громадянина чи 

держави, що, поряд із цим, є суспільно небезпечними наслідками при у 

«Самоправстві». Якщо буквально дотримуватися букви закону, то у будь-якому 

умисному злочині з матеріальним складом є ознаки самоправства. Хіба, 

наприклад, незаконне поводження зі зброєю чи контрабанда не є діяннями, що 

вчиняють всупереч встановленому порядку та хіба вони не заподіюють значної 

шкоди інтересам держави? Той факт, що самоправство може вчинятися тільки 

шляхом дії, проблему не вирішує, оскільки абсолютну більшість злочинів 
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вчиняють саме шляхом дії. Те ж саме стосується ознаки оспорюваності 

самоправних дій, адже, аналогічно, повідомлення правоохоронних органів про 

вчинений злочин можна вважати оспорюванням відповідних діянь. 

Ми вважаємо, що склад злочину «Самоправство» володіє власною специфікою, 

яка полягає у тому, що дії винного насправді мають не «будь-який характер» (як 

зафіксовано сьогодні у ст. 356 КК України), а особливий, який полягає у 

спрямованості на реалізацію того чи іншого суб’єктивного права винною особою. 

Таке право з погляду усвідомлення винним може бути дійсним або гаданим. 

Означене розуміння «Самоправства» підтверджує історичний та зарубіжний 

досвід, а також доктрина кримінального права. 

У ст. 103 КК РСФСР 1922 р. самоправство визначено як реалізацію свого 

дійсного або гаданого права, що вчинене з порушенням такого ж права іншої 

особи. Ця ж сама вказівка на дійсне або гадане право збереглася й у ст. 90 КК 

РСФСР 1926 р., а потім перейшла й у ст. 200 КК РСФСР 1960 р.  

У ст. 317 Модельного кодексу ознакою самоправства є здійснення дійсного або 

гаданого права, як і у кримінальних кодексах Фінляндії, Болгарії, Узбекистану, 

Казахстану, Греції. Зокрема, у ст. 331 КК Греції конкретизовано, що підлягає 

покаранню той, хто самовільно здійснює право вимоги, яке йому належить або 

яке він вважає належним йому [44, с. 529]. 

КпАП України передбачено відповідальність за «Самоуправство», яким 

визнається самовільне, всупереч встановленому законом порядку, здійснення 

свого дійсного або гаданого права, що не завдало істотної шкоди (ст. 186 КпАП 

України). 

У вітчизняній літературі з кримінального права під час характеристики ст. 356 

КК України також вказано на здійснення прав. У підручнику з Особливої частини 

кримінального права України за редакцією В. В. Сташиса та В. Я. Тація зазначено, 

що самовільне вчинення будь-яких дій – це вчинення особою всупереч 

установленому законом порядку дій, на які, на думку цієї особи, вона має право 

[105, с. 454]. У такому ж підручнику за редакцією М. І. Мельника та 

В. А. Клименка визначено, що під самовільним вчиненням будь-яких дій треба 



 

 

149 

розуміти реалізацію винним свого дійсного або гаданого права всупереч 

встановленому законом порядку [110, с. 439]. 

Наведені положення підводять до висновку про виправданість використання 

історичного обмежувального тлумачення суспільно небезпечного діяння у складі 

злочину «Самоправство». Відтак, під вчиненням будь-яких дій у диспозиції 

ст. 356 КК України доцільно розуміти дії з реалізації дійсного або гаданого права. 

Однак, ситуацію, що склалася, краще все ж виправляти не особливими прийомами 

інтерпретації кримінального закону, а внесенням відповідних змін до ст. 356 КК 

України. 

Здавалось би, реалізація права не може бути незаконною, проте у випадку 

скоєння «Самоправства» вона не лише є неправомірною, але навіть злочинною. 

Тому беззаперечний інтерес становить розкриття суспільної небезпеки 

«Самоправства» та типового механізму завдання цим злочином шкоди. 

Правом, яке винний реалізує самовільно, найчастіше є право вимоги кредитора 

до зобов’язаної особи (наприклад, право вимагати повернення боргу), рідше – 

право на власні дії у порядку самозахисту від порушення (наприклад, на відмову 

від договору через його істотне порушення другою стороною). Також це може 

бути право на юридичні чи фактичні дії у правовідносинах, у яких немає 

зобов’язаної особи (наприклад, право продажу свого майна будь-якій третій 

особі). 

Розглянемо детальніше самовільну реалізацію права вимоги як типову форму 

вчинення «Самоправства». Найпоширенішою підставою виникнення права 

вимоги у сфері приватних відносин є договори та інші правочини. За звичного 

процесу виконання зобов’язань кредитор пред’являє вимогу до боржника, який, у 

відповідь, вчиняє ту чи іншу дію, і зобов’язання, відповідно, припиняється 

належним виконанням (ст. 599 ЦК України). 

Право вимоги є не просто правом вимагати певної поведінки від боржника, але 

й можливістю у разі необхідності скористатися заходами примусового виконання. 

Оскільки у приватних відносинах суб’єкти є рівноправними та не наділені один 

щодо одного владними повноваженнями, самостійно примусити боржника до 
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належної поведінки кредитор не має права. Монополією на застосування примусу 

до порушника зобов’язання наділена держава через спеціально уповноважені 

органи. Для цього кредитору потрібно звернутися до суду із позовом до 

боржника. За результатами розгляду справи суд може підтвердити наявність у 

божника невиконаного обов’язку та зобов’язати його до виконання. Якщо ж 

боржник і далі не виконує свого обов’язку, кредитор може ініціювати процедуру 

виконавчого провадження, у процесі якої його вимоги реалізуються у 

примусовому порядку шляхом арешту, вилучення та примусової реалізації майна 

боржника (ст. 48 Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 р. 

№ 1404-VIII). 

Суспільна небезпека «Самоправства» полягає у тому, що здійснення права 

відбувається самовільно, всупереч зазначеному вище порядку, що заподіює шкоду 

у двох сферах – публічній та приватній.  

Слушно зазначив М. С. Таганцев, що публічний елемент самоправства може 

полягати у самовільному захопленні, присвоєнні судової або адміністративної 

влади, що виражається у вчиненні таких дій, які можуть бути виконані органом 

державного управління, наприклад, кредитор, розігрує роль мирового суду і 

стягує зі свого боржника борг [219, с. 309]. В. Д. Меньшагін вказує, що 

самоправство наближається до присвоєння влади [135, с. 39]. Таке присвоєння 

треба розуміти як пасивне, оскільки йдеться про незвернення до органів влади, 

коли таке звернення є необхідним. 

У разі скоєння самоправства винний: 

 стає сам суддею у власній справі, вирішуючи спір на свою користь та 

ігноруючи судовий розгляд; 

 самостійно примусово стягує те, що вважає належним йому з боржника, 

ігноруючи процедуру виконавчого провадження. 

Саме з публічним елементом «Самоправства» пов’язано розміщення ст. 356 КК 

України у Розділі XV Особливої частини КК України «Злочини проти авторитету 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян 
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та злочини проти журналістів». Незважаючи на встановлений порядок захисту 

прав, винний без звернення до компетентних органів самостійно «відновлює 

справедливість», чим підриває їхню діяльність та дестабілізує цивільний обіг 

самовільним застосуванням недозволеного примусу. 

Приватний елемент самоправства пов’язується із заподіянням шкоди правам та 

інтересам боржника. Боржнику, навіть якщо він порушив зобов’язання, законами 

України гарантується, що заходи примусу до нього застосовуватимуться лише у 

спеціальному порядку уповноваженими органами, але аж ніяк не кредитором. 

При скоєнні «Самоправства» винний порушує право боржника на справедливий 

та неупереджений розгляд справи судом, а також на застосування таких форм і 

обсягів відповідальності за порушення зобов’язання, які встановлені законом. 

Наведені положення, які розкривають суспільну небезпеку «Самоправства», 

дають підстави зробити висновок про об’єкт цього злочину. 

Родовий об’єкт «Самоправства» ми уже розглядали у процесі аналізу 

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

(ст. 355 КК України). З огляду на розміщення ст.ст. 355, 356 КК України у межах 

одного розділу Особливої частини КК України родовий об’єкт цих складів 

злочинів однаковий. 

Що ж до основного безпосереднього об’єкта «Самоправства», то ним є 

нормативно встановлений порядок реалізації управненою особою належного їй 

права. 

У зв’язку із необхідністю «повернення» самоправству його конкретного змісту 

(як самовільної реалізації права) ми не можемо погодитись із позиціями 

науковців, які пропонують визнавати безпосереднім об’єктом самоправства не 

тільки встановлений державою порядок реалізації громадянами своїх прав, але й 

обов’язків [118, с. 171] чи навіть юридично значущих дій [209, с. 89–90]. Така 

інтерпретація об’єкта «Самоправства» хоч і буквально відповідає чинній редакції 

ст. 356 КК України, проте стирає критерії розмежування цього складу злочину із 

десятками інших. 
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Визнаючи суспільно небезпечним діянням у «Самоправстві» здійснення права, 

вважаємо за необхідне зупинитися на характері такого права. На наш погляд, 

ними можуть бути будь-які приватні права, тобто ті, що реалізуються у приватних 

правовідносинах. Як слушно зазначає Є. В. Вітман, сутність самоправства полягає 

в тому, що один із рівних за правами та обов’язками учасників правовідосин 

присвоює собі статус суб’єкта, що виконує управлінські функції, порушуючи у 

такий спосіб сформовані відносини соціального підпорядкування, в яких і йому 

самому, і особі, в правову сферу якої втручається винний, відведено роль суб’єкта 

підвладного [30, с. 37]. Якщо ж самоправно діє суб’єкт, наділений владними 

повноваженнями, є підстави кваліфікувати відповідні дії як службовий злочин. 

Іншим важливим питанням є розкриття змісту понять «дійсне право» та «гадане 

право». Лаконічно визначення першому терміну надав Г. Ф. Поленов: дійсне 

право – це право, що належить суб’єкту на законній основі [179, с. 115]. 

В. В. Сташис і М. І. Бажанов вказували, що під дійсним варто розуміти право, що 

належить особі на підставі закону, договору або іншої підстави [213, с. 59]. 

Оскільки право виникає та реалізується у межах абсолютного або відносного 

правовідношення, то незаконність правовідношення з необхідністю означає і 

відсутність відповідного права. Для аналізу законності правовідношення доцільно 

керуватись ознаками законності зобов’язання, наведеними під час розгляду 

ст. 355 КК України. 

Чималий інтерес становить аналіз терміна «гадане (уявне) право». Гаданим є 

право, яке одночасно відповідає двом ознакам: 1) ним насправді не володіє 

винний, оскільки таке право не виникло; 2) винний помиляється щодо наявності у 

нього такого права. Якщо констатація першої ознаки вимагає винятково аналізу 

об’єктивних юридичних фактів, то для встановлення другої потрібно звертати 

увагу на суб’єктивне їх сприйняття. 

Помилка винного у володінні гаданим правом повинна бути добросовісною та 

ґрунтуватися на реальних підставах.  

Добросовісність означає, що винний справді помилився, а не бажає ввести в 

оману правоохоронні органи з метою пом’якшення чи уникнення 
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відповідальності. У ситуації, коли підозрюваний підійшов до незнайомої особи на 

вулиці і, погрожуючи, вимагав від неї передання грошей, навряд чи варто брати 

до уваги твердження підозрюваного про те, що він уважав свою вимогу 

правомірною (тобто здійснював гадане право), а тому не може відповідати за 

«Вимагання». 

Що ж до наявності певних підстав для помилки (назвемо цю ознаку 

«виправданістю помилки»), зазначимо таке. Винний може помилятися внаслідок 

неправильної оцінки фактичних або юридичних обставин справи. Проте у будь-

якому разі така помилка не може бути пов’язана з неусвідомленням очевидних чи 

загальновідомих фактів або безграмотністю в основних принципах права. Якщо 

винний уважає, що у нього виникло право вимоги до потерпілого, і це 

припущення взагалі не засноване на юридичних мотивах («ти мені винен, тому 

що я так вирішив» і т. п.) або ці мотиви є незначними та виконують роль приводу 

(наприклад, витребування явно невідповідного відшкодування за реально 

заподіяну шкоду), варто говорити про те, що винний насправді не реалізовував 

жодного права (навіть гаданого), а його дії у зв’язку з цим є не самоправством, а 

іншим злочином (найчастіше, корисливим) [30, с. 47]. 

Прикладом здійснення гаданого права є наступний випадок: трьох осіб було 

засуджено за самоправство, оскільки вони, виступаючи позичальниками щодо 

потерпілого, який відмовився віддавати підтверджений судовим рішенням борг, 

змусили потерпілого переоформити належне йому підприємство на них [25, с. 87]. 

Ця ситуація демонструє добросовісну та виправдану помилку. Враховуючи 

попередні правовідносини між винними особами та потерпілим (наявність 

дійсного боргу), можна припустити, що вони мали підстави помилитись у змісті 

своїх майнових претензій. 

На практиці суди часто безпідставно визнають здійсненням гаданого права 

діяння, що насправді є злочинами проти власності. Як приклад помилкового 

визнання гаданого права Є. В. Вітман наводить такий випадок із судової практики 

[30, с. 48]. Суд визнав Л. винним у самоправстві, яке виразилося в тому, що він 

разом з іншими особами прийшов у помешкання потерпілого. Там вони вживали 
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спиртне, а потім усі разом пішли в будинок до знайомого, де продовжили 

розпивати спиртне, взявши із собою магнітофон, що належав потерпілому. Після 

закінчення гулянки потерпілий забув забрати магнітофон назад. Пізніше Л. 

продав цей магнітофон третій особі [16].  

У цій ситуації суд не з’ясував, яке ж гадане право реалізовував винний, 

розпоряджаючись чужим майном як власним без жодних на те підстав. Очевидно, 

що винний просто присвоїв чужу річ. 

Проведений аналіз специфіки «Самоправства» дає підстави перейти до 

розкриття зв’язку цього складу злочину із принципом свободи договору. Оскільки 

суспільно небезпечне діяння у «Самоправстві», здебільшого, полягає в 

самовільній реалізації права вимоги у зобов’язанні, а найпоширенішою підставою 

виникнення зобов’язань є договори та інші правочини, то скоєння злочину, 

передбаченого ст. 356 КК України, часто пов’язане із порушенням порядку 

виконання договору. 

Типовим прикладом вчинення «Самоправства» є захоплення винним 

(позикодавцем) майна, що належить потерпілому, в рахунок погашення боргу, 

який позичальник (потерпілий) всупереч договору не погасив вчасно. У таких 

випадках можливі два варіанти поведінки винного: винний вилучає те майно, на 

яке він має право (яке було предметом договору), або ж те майно, яке не 

виступало предметом такого договору, але винний вважає його адекватною 

заміною. У першому випадку йдеться про реалізацію дійсного права, у другому – 

гаданого права. Підставою виникнення правовідносин може виступати договір 

позики, договір купівлі-продажу, підряду та, в принципі, будь-який інший 

оплатний договір.  

«Самоправство» може вчинятись і в межах виконання трудового договору. 

Наприклад, Октябрський районний суд м. Полтави вироком від 21.08.13 р. визнав 

працівника підприємства винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 356 КК 

України. Обвинувачений, який недоотримав заробітну плату від роботодавця-

потерпілого, в рахунок «компенсації» самовільно вилучив виробниче обладнання, 
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чим заподіяв потерпілому шкоду у розмірі вартості вилученого майна (1 390 грн) 

[165]. 

Так чи інакше, дії винного спрямовуються на самостійне задоволення майнових 

інтересів шляхом звернення стягнення на майно потерпілого, оминаючи судовий 

розгляд та виконавче провадження. Вилучивши таке майно, винний починає 

вважати його своїм, а зобов’язання боржника – припиненим. Проте такого 

способу припинення зобов’язань законодавство не передбачає (Глава 50 ЦК 

України). 

Цілком зрозуміло, самоправне вилучення майна суперечить принципу 

рівноправності учасників цивільних відносин. Принцип свободи договору також 

порушується, оскільки право потерпілого на вибір дозволеної поведінки на стадії 

виконання договору нівелюється. За законного порядку потерпілий мав би право 

подати заперечення на претензію, відзив на позовну заяву, заперечити позовні 

вимоги у зв’язку зі спливом позовної давності, недотриманням правил 

підвідомчості чи підсудності та на інших матеріальних чи процесуальних 

підставах. У разі самоправства договір виконує сам кредитор ніби замість 

боржника, але за рахунок майна боржника та всупереч його волі. Доцільно 

зауважити, що відповідні дії винного можуть бути як таємними, так відкритими 

для потерпілого. 

У вироку Чаплинського районного суду Херсонської області від 19.09.13 р. 

зазначено, що винний, перш ніж самовільно вилучати в рахунок погашення боргу 

належний потерпілій тюнер супутникового телебачення, попередив її про свої 

наміри [286], а саме вилучення майна відбулося відкрито. 

У схожій справі вироком Василівського районного суду Запорізької області від 

27.08.13 р. обвинуваченого визнано винним у вчиненні «Самоправства», який 

звернувся до потерпілого з вимогою про повернення боргу у розмірі 200 грн. 

Почувши відповідь, що боржник коштів не має, винний самовільно та без 

попередження таємно вилучив із помешкання потерпілого належний останньому 

магнітофон вартістю 390 грн. У своєму рішенні суд мотивовано зазначив, що 
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обвинувачений «порушив встановлений законом порядок вирішення майнових 

претензій» [26]. 

Іншим випадком «договірного» самоправства є ситуації, коли винний 

самовільно відмовляється чи розриває договір, вилучаючи при цьому майно, яке 

було передано потерпілому за договором. Прикладом можуть слугувати орендні 

правовідносини. Зокрема, орендодавець (винний) у відповідь на порушення 

орендарем (потерпілим) обов’язку з внесення орендної плати відмовляється від 

договору оренди та при цьому самовільно вилучає об’єкт оренди (скажімо, 

верстати) в орендаря, чим зумовлює зрив виробничого циклу та спричинення 

істотної майнової шкоди потерпілому. 

Особливістю при цьому є те, що самоправно вилучене майно є власністю 

винного, але потерпілий набув права користування ним відповідно до договору з 

винним. Варто мати на увазі, що законодавець неодноразово вказує на 

неприпустимість односторонньої відмови від договору чи його розірвання 

(ст. 214, ст. 598, ст. 615, ч. 2 ст. 651 ЦК України). Винний, ігноруючи ці заборони, 

порушує встановлений порядок виконання договорів у частині припинення їх дії 

та право боржника на користування майном. Наведене не стосується випадків, 

коли такі дії кредитора встановлені законом чи договором як санкція за 

порушення контрагентом зобов’язання. 

Наприклад, постановою Ірпінського міського суду Київської області від 

18.06.12 р. порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого 

ст. 356 КК України. За обставинами справи обвинувачений-орендодавець вигнав 

потерпілого з орендованого ним цеху через суперечку у строках та розмірі оплати 

за оренду. Внаслідок цього потерпілий був позбавлений можливості здійснювати 

виробничу діяльність, а також доступу до свого майна, яке залишилося в 

орендованому приміщенні [85]. 

«Дзеркальною» є ситуація, коли винний не повертає належне боржнику майно, 

очікуючи оплати від нього. Йдеться про самовільне здійснення притримання. 

Притримання є способом забезпечення виконання зобов’язань (ст. 546 ЦК 

України). Кредитор, який правомірно володіє річчю, що підлягає передачі 
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боржникові або особі, вказаній боржником, у разі невиконання ним у строк 

зобов’язання щодо оплати цієї речі або відшкодування кредиторові пов’язаних із 

нею витрат та інших збитків має право притримати її у себе до виконання 

боржником зобов’язання (ст. 594 ЦК України).  

Як самоправство можуть бути кваліфіковані тільки такі дії винного, за яких 

право притримання здійснювалося самовільно, тобто не було передбачене 

законом та/або договором. Зокрема, ст. 856 ЦК України встановлено право 

підрядника притримати результат роботи та інше майно, належне замовнику, 

якщо замовник не сплатив встановленої ціни роботи або іншої суми, належної 

підрядникові у зв’язку з виконанням договору підряду. Аналогічно, комісіонер 

має право для забезпечення своїх вимог за договором комісії притримати річ, яка 

має бути передана комітентові (ст. 1019 ЦК України). 

У цьому аспекті показовою є наступна справа, яку розглянув Каховський 

міськрайонний суд Херсонської області. Між обвинуваченим та винним було 

укладено договір зберігання сільськогосподарської техніки. Після закінчення 

строку договору та незважаючи на неодноразові листи-вимоги потерпілого-

поклажодавця про повернення техніки обвинувачений продовжував утримувати її 

у себе. У результаті потерпілому було заподіяно шкоду у вигляді неможливості 

здійснення права користування 16-ма одиницями сільськогосподарської техніки. 

У судовому засіданні обвинувачений пояснив, що не повертав майно через 

наявність значної заборгованості потерпілого за надані послуги зі зберігання. 

Обвинуваченого визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 356 КК 

України «Самоправство» [88]. Зауважимо, що при зберіганні закон не передбачає 

права зберігача притримати річ, якщо поклажодавець пред’явив вимогу про її 

повернення (ст. 953 ЦК України). Відтак, якщо зберігач не надає речі 

поклажодавцю, мотивуючи це, скажімо, неотриманням оплати від нього, йдеться 

про самоправну реалізацію гаданого права притримання. 

Доцільно зазначити, що твердження винного про досягнення усної 

домовленості між сторонами договору про притримання не варто брати до уваги, 
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оскільки ст. 547 ЦК України встановлено нікчемність усного правочину про 

притримання. 

При цьому важливо з’ясувати, що річ правомірно перейшла до винного, а також 

те, що винний справді мав намір повернути річ потерпілому після виконання ним 

умов договору. Якщо ж ні – є підстави розглядати такі діяння як злочини проти 

власності, а не «Самоправство». 

Здійснення самоправного притримання майна становить інтерес не тільки у 

контексті свободи договору, але і щодо форми діяння у «Самоправстві». Чинна 

редакція ст. 356 КК України визначає об’єктивну сторону «Самоправства» саме як 

дії, тобто активну форму поведінки. Отже, кваліфікація самоправної бездіяльності 

за ст. 356 КК України на сьогодні, формально, унеможливлена. Кваліфікувати 

самоправне притримання майна кредитором за чинною редакцією ст. 356 КК 

України можна лише у тому випадку, якщо винний вчиняв саме активні дії 

(скажімо, перешкоджав у доступі до приміщення шляхом зведення штучних 

перешкод). 

Вважаємо, що реалізовувати право можна не лише шляхом дії, але, у деяких 

випадках, і через бездіяльність. Водночас бездіяльність здатна заподіяти не 

меншу шкоду, аніж дія. Враховуючи запропоновані зміни до ст. 356 КК України 

щодо зміни фрагменту диспозиції статті із «вчинення будь-яких дій» на 

«реалізацію свого дійсного або гаданого права», зазначимо, що під такою 

реалізацією варто розуміти як активну, так і пасивну поведінку. 

Проаналізовані ситуації вчинення «Самоправства» вказують на те, що у 

більшості випадків винний перевищує дозволені межі самозахисту своїх прав. 

Згідно з ч. 1 ст. 19 ЦК України особа має право на самозахист свого цивільного 

права та права іншої особи від порушень і протиправних посягань. Цією ж 

статтею ЦК України встановлено і межі самозахисту: способи самозахисту мають 

бути не заборонені законом та не суперечити моральним засадам суспільства, 

відповідати змісту права, що порушене, характеру дій, якими воно порушене, а 

також наслідкам, що спричинені цим порушенням. У разі скоєння злочину, 

передбаченого ст. 356 КК України, перевищення меж самозахисту є злочинним. 
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Прикметною ознакою складу злочину, передбаченого ст. 356 КК України, є 

оспорювання правомірності дій винного окремим громадянином або 

підприємством, установою чи організацією. Якщо ж права реалізуються винним 

самовільно, хоч і всупереч встановленому порядку та із заподіянням значної 

шкоди, але правомірність його дій ніким не оспорюється, такі дії не можуть бути 

кваліфіковані за ст. 356 КК України через відсутність обов’язкової ознаки складу 

злочину. 

Складається нетипова для кримінального права ситуація, коли для визнання 

вчиненого злочином законодавець не вважає достатнім виконання об’єктивної 

сторони складу злочину, а додатково вимагає від постраждалого суб’єкта заявити 

про порушення. Це нагадує такий інститут галузі кримінального процесуального 

права, як кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. Згідно із 

ч. 4 ст. 26 КПК України кримінальне провадження у формі приватного 

обвинувачення розпочинається лише на підставі заяви потерпілого. Відповідно до 

ч. 1 ст. 477 КПК України «Самоправство» щодо дій, якими заподіяно шкоду 

правам та інтересам окремих громадян або інтересам власника, належить до 

кримінальних правопорушень приватного обвинувачення.  

Проте, якщо у разі приватного обвинувачення від дій потерпілого залежить, чи 

буде розпочато кримінальне провадження за вчиненим злочином, то у 

«Самоправстві» від потерпілого залежить вирішення питання, чи взагалі було 

вчинено злочин як такий. Щоб зрозуміти, наскільки виправданою є така широка 

«дискреція» потерпілого у ст. 356 КК України, варто уважніше розглянути ознаку 

оспорюваності у ст. 356 КК України. 

Під оспорюванням розуміють оголошення у тій чи іншій формі 

заінтересованою особою про порушення свого дійсного або гаданого права [79, 

с. 388]. Серед науковців триває дискусія щодо форми оспорювання. Ми не будемо 

зосереджуватися на цьому аспекті, оскільки вагомішим, вважаємо, є дослідження 

більш загальної проблеми: визначення виправданості закріплення ознаки 

оспорюваності у ст. 356 КК України. Для цього спробуємо визначити момент 

здійснення оспорювання відносно часу вчинення самих самоправних дій.  
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Буквальне тлумачення формулювання «вчинення будь-яких дій, правомірність 

яких оспорюєтся» у ст. 356 КК України дає підстави деяким науковцям для 

висновку, що оспорювання можливе або у момент вчинення «Самоправства», або 

після його вчинення, але у будь-якому разі не може передувати йому [25, с. 94; 

209, с. 136–137]. Згідно з протилежним підходом оспорювати дії винного можна 

або до початку їх вчинення, або не пізніше моменту їх закінчення [30, с. 61]. 

Проаналізуємо усі можливі варіанти здійснення оспорювання: до початку 

вчинення суспільно небезпечного діяння, у процесі його вчинення та після нього. 

Визнати можливість оспорювання правомірності самоправних дій після 

вчинення винним відповідного діяння ми не можемо з огляду на таке. Згідно зі 

ст. 11 КК України злочином є передбачене кримінальним законом суспільно 

небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину. 

Якщо суб’єкт злочину виконує усю об’єктивну сторону складу злочину, тобто 

вчиняє суспільно небезпечне діяння та настають відповідні суспільно небезпечні 

наслідки, то визнання вчиненого злочинним не може ставитися у залежність від 

суб’єктивної волі потерпілого. Поведінка потерпілого постфактум (після 

фактичного вчинення «Самоправства») не повинна вводитися до складу злочину 

як його обов’язкова ознака.  

Змоделюємо ситуацію: після самовільного вилучення винним речі, що 

належить потерпілому, останній, виявивши пропажу тільки через тиждень, 

оспорює дії винного через пред’явлення цивільного позову до нього. Абсурдно 

вважати, що у момент подання позову потерпілим діяння винного 

трансформується у злочин, а до цього таким не було.  

Визнання можливим оспорити самоправні дії до початку їх фактичного 

вчинення виглядає також позбавленим сенсу. Чи багато злочинців повідомляють 

потенційних потерпілих про свій намір вчинити злочин? Як може потерпілий 

заздалегідь оспорити дії винного, про які він не здогадується? Навряд чи введення 

ознаки оспорюваності до диспозиції ст. 356 КК України було розраховано на ті 

унікальні випадки, коли винний попереджає потерпілого про свій злочинний 

намір. З позиції винного ситуація виглядає ще цікавішою. Знаючи, що його дії 
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будуть визнані злочином тільки у разі попереднього їх оспорення потерпілим, 

винний, бажаючи уникнути відповідальності, ніколи не даватиме навіть натяку 

про свої наміри. Тож, самоправні дії у тих випадках, коли вони були 

несподіваними для потерпілого, не можуть бути кваліфіковані за ст. 356 КК 

України. Отримуємо доведену до абсурду ситуацію. 

Що ж до оспорювання у процесі виконання об’єктивної сторони 

«Самоправства» винним зазначимо таке. По-перше, період від початку вчинення 

самоправних дій до їх закінчення, зазвичай, не є достатньо тривалим, щоб 

дозволити потерпілому «оспорювати правомірність» дій винного. По-друге, 

можливим є вчинення «Самоправства» таємно від потерпілого, оскільки 

законодавець не встановлює спосіб вчинення цього злочину. Особа, яка 

самовільно реалізує право, може діяти як таємно, так і відкрито, застосовуючи 

обман або не використовуючи такий і т. д. [30, с. 129]. Як видається, таємність чи 

відкритість дій винного при вчиненні злочину, передбаченого ст. 356 КК України, 

не повинна впливати на злочинність таких дій загалом, оскільки не змінює 

кардинально суспільну небезпеку діяння та розмір заподіяної шкоди. Водночас, 

скоєння «Самоправства» таємно від потерпілого об’єктивно унеможливлює 

оспорення дій винного як до початку, так і під час вчинення цього злочину. 

На підставі проведеного дослідження моменту оспорювання правомірності 

самоправних дій винного випливає, що таке оспорювання позбавлене сенсу як до 

моменту виконання об’єктивної сторони «Самоправства», так і у процесі її 

виконання, а також після цього. Відповідно, оспорювання правомірності є 

беззмістовною ознакою складу злочину «Самоправство». Вважаємо, що її 

збереження у ст. 356 КК України призводить до фактичного нівелювання сфери 

дії цієї норми та є абсолютно невиправданим як з погляду теорії кримінального 

права, так і, зважаючи на типові форми вчинення «Самоправства», з позицій 

логіки. 

Бланкетний характер диспозиції ст. 356 КК України («всупереч встановленому 

законом порядку») зобов’язує правозастосувача визначати при кваліфікації 

самоправства конкретний закон, який було порушено [174, с. 151]. Проте порядок 
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реалізації прав особи встановлює не тільки закон, але й багато інших джерел 

права нормативного (загальнодержавного чи локального), а також 

індивідуального характеру (рішення суду, договір). Відтак, постає закономірне 

запитання: чи доцільно визнавати самоправством тільки ті дії, що порушують 

встановлений законом порядок? Це запитання, своєю чергою, можна розділити на 

два інші: по-перше, чи охоплює ст. 356 КК України ситуації, в яких порядок 

реалізації права встановлює нормативно-правовий акт, що не є законом; по-друге, 

чи виправданим є застосування ст. 356 КК України, якщо порядок реалізації права 

встановлений у договорі або в іншому індивідуально-правовому акті. 

Щодо першого питання зазначимо таке. Ознакою закону є регулювання не 

будь-яких суспільних відносин, а тільки тих, що мають найважливіше значення. Із 

цієї ознаки випливає змістовна особливість законів, яка полягає у тому, що 

приписи закону, здебільшого, є абстрактно-декларативними у тому розумінні, що 

вони лише встановлюють певні права та обов’язки та у загальних рисах 

визначають їх реалізацію. Але конкретніші питання, такі як порядок здійснення 

прав та обов’язків, регулюється якраз на підзаконному рівні. Тобто якщо говорити 

про здійснення прав всупереч встановленому порядку, то для з’ясування такого 

порядку треба звернутися саме до підзаконних нормативно-правових актів. Закон 

же тільки дасть відповідь на питання, чи закріплено те чи інше право нормативно. 

Прикладом є Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень» № 1952-IV від 01.07.2004 р., який відсилає до однойменної 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень» № 1127 від 25.12.2015 р.  

На наш погляд, тлумачити поняття «встановлений законом порядок» у ст. 356 

КК України необхідно широко. Якщо закон «делегує» конкретизоване 

регулювання підзаконному акту, то порушення такого акта варто визнавати 

одночасно і порушенням відповідного закону. Проте оптимальним варіантом буде 

все ж внесення змін до ст. 356 КК України в частині заміни терміна «закон» на 

«нормативно-правовий акт». 

Що стосується другого питання, то ми підтримуємо позицію тих науковців, які 
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визнають злочинним самоправством діяння, що полягають у порушенні умов 

договорів та інших індивідуально-правових актів. Зокрема, Н. А. Скорілкіна 

стверджує, що особа діє самоправно, якщо не дотримується правових актів, 

договорів чи інших рішень громадян або посадових осіб [5, с. 8]. Оскільки 

безпосередній об’єкт складу злочину «Самоправство» пов’язаний із реалізацією 

приватних прав, то дуже часто порядок їх здійснення встановлено саме у 

договорі. Законом встановлено обов’язковість укладеного договору для сторін. 

Юридичну силу договору «гарантовано» законом. Відтак, будь-яке порушення 

договору порушує загальний законодавчий припис, що зобов’язання має 

виконуватися належним чином відповідно до умов договору (ст. 525 ЦК України). 

Крім цього, зміст договору, як правило, становлять ті умови, які уже передбачені 

законодавством, а тому порушення договірної норми у більшості випадків є 

порушенням аналогічного припису закону.  

З урахуванням проведеного аналізу складу злочину «Самоправство» 

пропонуємо викласти диспозицію ст. 356 КК України у такій редакції: 

«Стаття 356. Самоправство 

Самоправство, тобто самовільна, всупереч установленому нормативно-

правовим актом порядку, реалізація свого дійсного або гаданого права, якщо це 

заподіяло значну шкоду інтересам громадянина, державним чи громадським 

інтересам або інтересам власника…» 

 

Висновки до Розділу 2 

1. Усі склади злочинів, що передбачають відповідальність за посягання на 

свободу договору, залежно від стадії договірного процесу, на якій вчиняється 

суспільно небезпечне діяння, можна поділити на такі, що передбачають 

відповідальність за посягання на свободу договору на стадії його укладення, та 

такі, що передбачають відповідальність за посягання на свободу договору на 

стадії його виконання. 

2. Склади злочинів, що передбачають відповідальність за посягання на 

свободу договору на стадії його укладення, можуть полягати у схилянні особи до 
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укладення договору всупереч її справжньому волевиявленню шляхом насильства 

або обману. До таких складів злочинів належать: «Вимагання» (ст. 189 КК 

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

«Шахрайство» (ст. 190 КК України), «Шахрайство з фінансовими ресурсами» 

(ст. 222 КК України). 

3. Склади злочинів, що передбачають відповідальність за посягання на 

свободу договору на стадії його виконання, можуть полягати у: 

1) недобросовісному виконанні договірних зобов’язань боржником щодо 

користування тимчасово наданим майном чи здійснення оплати за договором 

(ст. 192 КК України «Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або 

зловживання довірою»); 2) порушенні порядку реалізації кредитором своїх прав 

за договірним зобов’язанням (ст. 355 КК України «Примушування до виконання 

чи невиконання цивільно-правових зобов’язань», ст. 356 КК України 

«Самоправство»); 

4. Термін «власність» у Розділі VI Особливої частини КК України належить 

сприймати у суб’єктивно-правовому контексті, тобто як право особи. 

Кримінально-правова охорона власності поширюється не лише на суб’єктивне 

право власності, але й на майнові права невласників. Майнові права невласників 

охоплюють речові права на чуже майно та зобов’язальні майнові права. 

5. Склад злочину «Шахрайство» (ст. 190 КК України) передбачає уявно-

добровільне передання потерпілим майна (прав на майно) винному на попередньо 

узгоджених ними умовах за відсутності у винного наміру щодо їх виконання . 

6. 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 

укладеного кредитного договору (за наявності у винного наміру щодо повернення 

залучених коштів). 

7. Склади злочинів «Шахрайство» (ст. 190 КК України) та «Шахрайство з 

фінансовими ресурсами» (ст. 222 КК України) порушують право на свободу 

укладення договору, оскільки скоюються за «цивільно-правовим 
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посередництвом»: через вчинення потерпілим під впливом обману недійсного 

майнового правочину (ст. 230 ЦК України). Такий правочин одночасно підпадає 

під категорію правочинів, що порушують публічний порядок, оскільки вчиняється 

з метою незаконного заволодіння майном (ст. 228 ЦК України). 

8. Залежно від наслідків відповідного правочину «Шахрайство» може 

відбуватися у трьох формах: заволодіння майном разом із придбанням права на 

нього; заволодіння майном без придбання прав на таке майно; тільки придбання 

прав на майно без заволодіння ним. Заволодіння майном у «Шахрайстві» означає 

фактичне здобуття речі винним чи контролю над нею (фактичний аспект 

шахрайства). Придбання права на майно у «Шахрайстві» стосується набуття 

винним права власності чи інших майнових прав (юридичний аспект шахрайства). 

9. З погляду цивільного права склад злочину «Вимагання» (ст. 189 КК 

України) є примушуванням до вчинення безвідплатного або формально 

відплатного майнового правочину. Правочин при «Вимаганні» є недійсним, 

оскільки порушує публічний порядок та вчиняється потерпілим під впливом 

фізичного (психічного) тиску з боку винного (ст.ст. 228, 231 ЦК України). 

10. Дії майнового характеру як предмет «Вимагання» можуть полягати у 

наданні послуг, виконанні робіт над належною винному річчю, а також у вчиненні 

інших правочинів, що приносять майнову вигоду. 

11. Вимога відмови від майна, якщо відмова вимагає активної поведінки 

потерпілого, кваліфікується за ст. 189 КК України як вимога вчинення дій 

майнового характеру. Вимога відмови від майна, якщо відмова реалізується 

шляхом бездіяльності, не охоплюється ознаками складу злочину «Вимагання», що 

є законодавчою прогалиною. 

12.  Свобода договору у сфері господарювання є складовою свободи законної 

господарської діяльності – основного безпосереднього об’єкта складу злочину 

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

13. Під ознаки «Протидії законної господарської діяльності» підпадають будь-

які угоди, які укладають господарюючі фізичні та юридичні особи в межах 
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здійснення як підприємництва, так і некомерційного господарювання за умови 

законності відповідної діяльності. Поняття угоди у ст. 206 КК України охоплює 

господарські договори (майново- та організаційно-господарські), договори зі 

споживачами, а також односторонні правочини суб’єкта господарювання. За 

чинною редакцією «Протидії законній господарській діяльності» поняттям 

«угода» не охоплено установчі договори про створення юридичних осіб, які 

укладають на стадії заснування господарської діяльності. 

14. Пред’явленням вимоги укласти угоду обмежуються права суб’єкта 

господарювання, що випливають із принципу свободи договору, незалежно від 

економічної вигідності відповідної угоди та справедливості її умов для 

потерпілого. Відтак, ознаки можливості спричинення шкоди угодою, до 

укладення якої примушують, варто вилучити із ч. 1 ст. 206 КК України. 

15. Вимога укласти угоду за наявності інших необхідних підстав 

кваліфікується за ст. 206 КК України незалежно від правомірності такої угоди. 

Пред’явлення не передбаченої диспозицією ст. 206 КК України вимоги не 

укладати угоду кваліфікується як вимога обмежити господарську діяльність за 

умови, що така угода є правомірною. 

16. Склад злочину «Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або 

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

відповідальність для недобросовісних боржників за умисне невиконання ними 

майнових зобов’язань перед кредиторами-потерпілими, якщо це заподіяло значну 

майнову шкоду. 

17. Формами вчинення «Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або 

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

договору є незаконне тимчасове запозичення майна (порушення винним наданих 

йому повноважень щодо володіння та/або користування чужим майном за 

відсутності наміру привласнити чи розпорядитися ним) та несплата належного 

(ухилення від оплати, на яку потерпілий має право за договором, який не 

передбачає відчуження його права власності). 
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18. Майнова шкода у разі притягнення до кримінальної відповідальності за 

ст. 192 КК України полягає у реальних збитках та/або упущеній вигоді, які 

відшкодовують потерпілому у межах цивільної відповідальності, що настає 

паралельно. 

19. Склад злочину «Примушування до виконання чи невиконання цивільно-

правових зобов’язань» (ст. 355 КК України) встановлює кримінальну 

відповідальність для кредиторів, які шляхом застосування насильства 

намагаються реалізувати право вимоги щодо належного виконання цивільно-

правового зобов’язання боржником, яке, як правило, було ним попередньо 

порушене. 

20. 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). 

21. Для кваліфікації за ст. 355 КК України зобов’язання, до виконання якого 

примушують, повинно виникнути із передбачених законом підстав з приводу 

визначеного та обігоздатного об’єкта і не бути припиненим на момент 

пред’явлення вимоги про його виконання. Під дію ст. 355 КК України підпадають 

також зобов’язання, що виникають із недійсних правочинів (окрім нікчемних 

правочинів та тих, що вчинені під впливом насильства, обману або зловмисної 

домовленості представника однієї сторони з другою стороною).  

22. Вимога виконати існуюче зобов’язання у ст. 355 КК України є, 

здебільшого, правомірною. Неправомірною вона може бути у випадках її 

пред’явлення під час дії мораторію або до настання строку виконання 

зобов’язання. 

23. Вимога не виконати зобов’язання є зайвою ознакою складу злочину 

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

оскільки спрямована не на задоволення права вимоги кредитора, а на порушення 

обов’язків боржником. 
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24. Законодавче формулювання суспільно небезпечного діяння у ст. 356 КК 

України «Самоправство» – «вчинення будь-яких дій всупереч установленому 

законом порядку» – розмиває специфічний зміст цього складу злочину, оскільки 

під таке визначення підпадає майже будь-яке суспільно небезпечне діяння. Більш 

виправданим є його вузьке тлумачення – як самовільної реалізації винним 

дійсного чи гаданого права, що при виконанні договорів полягає у перевищенні 

меж самозахисту права та самостійному усуненні порушення без дотримання 

встановленої процедури вирішення спорів. 

25. Формами вчинення «Самоправства» у договірній сфері виступають: 

вилучення майна, належного потерпілому, в рахунок погашення боргу; 

неправомірне позбавлення контрагента права користування тимчасово наданим 

майном; незаконне притримання майна. 

26. Аналіз варіантів співвідношення моменту вчинення суспільно 

небезпечного діяння у «Самоправстві» із можливим часом оспорювання його 

правомірності (до, під час, після) дає підстави вважати ознаку оспорюваності 

зайвою у цьому складі злочину, у зв’язку із чим пропонуємо вилучити її з 

диспозиції ст. 356 КК України. 
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РОЗДІЛ 3 

 РОЗМЕЖУВАННЯ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЮТЬ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОСЯГАННЯ НА СВОБОДУ ДОГОВОРУ 

 

У цьому розділі ми розмежовуватимемо окремі склади злочинів, описані у 

попередньому розділі, між собою. Таке розмежування виконуватиметься 

винятково у контексті свободи договору на основі чинних редакцій відповідних 

статей Особливої частини КК України. 

Продовжуючи логіку побудови попереднього розділу, розпочнемо із 

розмежування примушування до укладення договорів. 

 

3.1. Розмежування складів злочинів під час кваліфікації примушування до 

укладення договору 

 

Приватноправовий принцип свободи договору означає, що сторони є вільними 

в укладенні договору та визначенні умов його виконання. Вимога укладення 

(виконання) договору, пред’явлена до особи, яка не бажає цього робити та не має 

відповідного юридичного обов’язку, є протиправною, а у тих випадках, коли така 

вимога поєднується із психічним чи фізичним насильством, – злочинною [55, 

c. 111]. 

Примушування до укладення договорів може бути кваліфіковано як за ст. 189 

КК України («Вимагання»), так і за ст. 206 КК України («Протидія законній 

господарській діяльності»). Наведені два склади злочинів схожі за конструкцією 

суспільно небезпечного діяння, яке полягає у вимозі, поєднаній з погрозою. 

Зокрема, у диспозиції «Вимагання» йдеться про вимогу передачі чужого майна чи 

права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру, а у диспозиції 

«Протидії законній господарській діяльності» змістом протиправної вимоги може 

бути укладення угоди [55, c. 112]. 
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За своєю суттю «Вимагання» та «Протидія законній господарській діяльності» є 

примушуванням до певної поведінки [220, с. 51]. Уточнимо цей висновок. 

Передання майна чи вчинення інших дій майнового характеру з погляду 

цивільного права є правочинами, тобто діями, спрямованими на набуття, зміну 

або припинення цивільних прав та обов’язків (ст. 202 ЦК України) [55, c. 112]. 

Тобто і «Вимагання», і «Протидія законній господарській діяльності» (в частині 

вимоги укласти угоду) є нічим іншим, як примушуванням до вчинення правочинів 

[216, с. 157]. 

Але характер таких правочинів відрізняється. У разі вимагання правочин 

повинен бути майнового характеру. Кваліфікувати за ст. 189 КК України вимогу 

вчинити немайновий правочин не можна з огляду на предмет цього складу 

злочину (майно, права на майно, дії майнового характеру) [55, c. 112]. 

Водночас, угода у контексті ст. 206 КК України може бути і немайновою, тобто 

стосуватися інших об’єктів прав, аніж майно (наприклад, інформації, авторства 

тощо) [55, c. 112]. Проте видається помилковою позиція тих науковців, які 

вказують, що угода у ст. 206 КК України повинна бути винятково немайнового 

характеру [96, с. 463]. На наш погляд, угода у ст. 206 КК України може бути як 

майновою, так і немайновою, оскільки сфера господарської діяльності передбачає 

також операції із немайновими об’єктами. 

З іншого боку, за ст. 206 КК України кваліфікується лише примушування до 

укладення тих угод, які укладаються у межах господарської діяльності. Це 

випливає із родового та основного безпосереднього об’єкта аналізованого складу 

злочину. Кваліфікувати за ст. 206 КК України, наприклад, примушування до 

укладення побутових правочинів купівлі-продажу фізичною особою не можна 

[55, c. 112]. 

Отже, одночасно під дію ст. 189 КК України та ст. 206 КК України підпадають 

лише майнові правочини у сфері господарювання. Якщо йдеться про 

примушування до укладення такого правочину, варто застосовувати інші критерії 

розмежування у сукупності, які ми наведемо нижче [55, c. 112]. 
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Оскільки правочин завжди вчиняють одна чи кілька сторін, його характер 

обумовлює особливості статусу його сторін. У кримінально-правовому аспекті це 

визначає ознаки потерпілого. Правочин у сфері господарювання може вчинити 

або сам суб’єкт господарювання, або власник, директор чи інший представник 

такого суб’єкта. Як зазначила Л. М. Скора, потерпілим у ст. 206 КК України є 

особа, яка на законних підставах займається господарською діяльністю, а також 

інші особи, котрі хоч і не є суб’єктами господарювання, однак, здатні самостійно 

приймати рішення або суттєво впливати на прийняття рішень про припинення або 

обмеження діяльності господарюючого суб’єкта [201, с. 161].  

У разі вимагання потерпілим виступає, як правило, власник або титульний 

володілець майна чи майнових прав, рідше – виконавець робіт чи той, хто надає 

послуги (при примушуванні до укладення договору підряду чи надання послуг) 

або близькі родичі таких осіб [55, c. 112]. 

Ще одним критерієм, який допомагає розмежувати «Вимагання» та «Протидію 

законній господарській діяльності» у контексті примушування до вчинення 

правочину (укладення договору), є еквівалентність переходу майнових благ. 

Як відомо, передання майна від однієї особи до іншої, за загальним правилом, 

відбувається на двосторонній основі, тобто за умови надання контрагентом 

зустрічного задоволення. Приватні особи у цивільному обігу постійно чимось 

обмінюються. Згідно з ч. 5 ст. 626 ЦК України договір є відплатним, якщо інше не 

встановлено договором, законом або не випливає із суті договору. Найчастіше, 

майно, роботи чи послуги обмінюють на гроші. Безвідплатні ж договори 

укладають значно рідше. Варто звернути увагу, що ЦК України використовує 

саме термін «безвідплатність», а не «безоплатність». Останній пов’язаний із 

непереданням грошей за щось, у той час як «безвідплатність» стосується 

зустрічного непередання будь-якого блага, а не лише грошових коштів [55, 

c. 112]. 

Часто трапляється думка, що примушування до укладення безвідплатного 

договору підлягає кваліфікації за ст. 189 КК України, а відплатного – за ст. 206 
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КК України [32, с. 311; 267, с. 8]. Це твердження не варто сприймати 

беззастережно. 

Справді, доволі легко ідентифікувати ситуації, де наявне примушування до 

укладення безвідплатних договорів (наприклад, договору дарування чи позички), 

тобто де винний примушує потерпілого передати йому певні права чи майно 

«просто так». Проте тоді, коли відбувається обмін майновими благами, неминуче 

виникає питання про рівень їх взаємної еквівалентності (співмірності, 

відповідності), зокрема, чи обмін відбувся на взаємовигідній (або, принаймні, 

взаємоприйнятній) основі, чи, можливо, одна сторона позбавилася значно 

більшого, аніж отримала. Еквівалентність благ треба оцінювати, керуючись, 

насамперед, їхньою грошовою оцінкою та беручи до уваги середньоринкові ціни 

[55, c. 113]. 

Відплатність договору не виключає можливості кваліфікації примушування до 

його укладення за ст. 189 КК України. Розглянемо ситуації, у яких перехід 

майнових благ відбувається на формально відплатній основі, але розмір 

зустрічного задоволення неспівмірний із тим, що було отримано. У кримінально-

правовій літературі для таких випадків використовують терміни «частково 

безвідплатна угода» або «очевидна нееквівалентність» [97, с. 378; 23, с. 698]. 

Скажімо, у договорі купівлі-продажу нового автомобіля встановлено його ціну у 

розмірі 1 000 грн.  

Вирішувати питання про очевидну нееквівалентність переходу варто у 

кожному конкретному випадку окремо, враховуючи також цінність відповідних 

благ для потерпілого, можливість отримання від них доходу в майбутньому, 

ліквідність та інші чинники. Встановлення ціни, яка нижча середньоринкової, як 

таке не свідчить автоматично про очевидну нееквівалентність угоди [55, c. 113]. 

Ми вважаємо, що за ст. 189 КК України треба кваліфікувати примушування до 

вчинення як безвідплатного, так і формально відплатного правочину, що є 

очевидно нееквівалентним. Своєю чергою, за ст. 206 КК України кваліфікується 

примушування до вчинення правочину, перехід майнових благ за яким є 

еквівалентним. Такий правочин у контексті ст. 206 КК України, попри адекватні 
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для ринку умови, є небажаним для потерпілого з певних причин [55, c. 113]. Як 

зазначає І. В. Шишко, прикладами є примушування до повністю оплатного 

передання майна, яке потерпілий не збирається відчужувати; або до платного 

виконання робіт, які потерпілий не має наміру виконати; чи до придбання 

потерпілим товару, який останньому не потрібен; до здійснення угоди з 

контрагентом, якому потерпілий не довіряє, або вважає, що ділові зв’язки з ним 

шкодять його діловій репутації тощо [288, с. 45]. 

До формально відплатних правочинів належать також фіктивні правочини, які 

укладають без наміру оплати, попри текстуальне закріплення відповідної умови. 

У справі, яку розглядав Печерський районний суд м. Києва, представники міської 

влади примусили товариство з обмеженою відповідальністю безоплатно 

відчужити на свою користь рекламні щити. Операцію було оформлено письмовим 

договором купівлі-продажу, за умовами якого ціна товару становила 9 000 грн. 

Насправді жодного передання коштів не відбувалося, хоча і потерпілого змусили 

надати квитанцію до прибуткового касового ордеру про отримання зазначеної суми. 

Дії винних були кваліфіковані за ч. 2 ст. 189 КК України [171]. 

Поширеним у літературі є посилання на корисливий мотив у «Вимаганні» та 

відсутність такого при вчиненні «Протидії законній господарській діяльності» 

[229, с. 303; 138, с. 18–19]. Верховний Суд України у мотивувальній частині 

постанови від 19 грудня 2011 р. вказує, що під користю (корисливими 

спонуканнями, корисливим мотивом) у чинному законодавстві про кримінальну 

відповідальність розуміється бажання винного одержати внаслідок вчинення 

злочину матеріальні блага для себе чи інших осіб, одержати або зберегти певні 

майнові права, уникнути матеріальних витрат, досягти іншої матеріальної вигоди 

[29]. Привертає увагу той факт, що корисливий мотив як такий не містить ознаку 

нееквівалентності одержання майнових благ [55, c. 113]. Підтримуємо позицію 

Т. Р.-О. Тагієва, що корисливий мотив не є розмежувальною ознакою 

«Вимагання» та «Протидії законній господарській діяльності». У разі вчинення 

злочину, передбаченого ст. 206 КК України, мотив винного також може бути 

корисливим, оскільки йдеться про переслідування бізнес-інтересів (легальна 
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користь), але протиправними способами [220, с. 129]. Це випливає із сутності 

комерційного господарювання, яке неможливо уявити без отримання доходу. 

Деякі автори вказують на конкретні договори як критерій розмежування. Так, 

В. В. Волженкін вважає, що за ст. 179 КК Російської Федерації (схожа норма до 

ст. 206 КК України), а не як вимагання, варто кваліфікувати примушування до 

укладення договорів побутового та будівельного підряду, підряду на виконання 

науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт, договорів 

перевезення, комісії [33, с. 433]. Л. Д. Гаухман і С. В. Максимов зазначають, що 

як вимагання доцільно кваліфікувати примушування до укладення тих договорів, 

які опосередковують виникнення, зміну чи припинення права власності [43, 

с. 174]. Як зазначено вище, розмежувальне значення має не стільки вид договору, 

скільки еквівалентність обміну благами за договором. Примушування укласти 

договір будівельного підряду за цінами, у 10 раз нижчими за ринкові, треба 

кваліфікувати як «Вимагання». З іншого боку, примушування суб’єкта 

господарювання до продажу земельної ділянки за ціною, вищою аніж ринкова, за 

відсутності у потерпілого бажання її відчужити, доцільно кваліфікувати як 

«Протидію законній господарській діяльності» [55, c. 113]. 

Окремі дослідники вбачають відмінність цих складів злочинів у тому, що, 

вчиняючи «Протидію законній господарській діяльності», винний прагне до 

цивільно-правового оформлення майнових дій, тоді як це не характерно для 

«Вимагання» [188, с. 236]. Вочевидь, під «цивільно-правовим оформленням 

майнових дій» вчені розуміють укладення письмових договорів, нотаріальне 

посвідчення, державну реєстрацію та аналогічні процедурні формальності. Як 

видається, для кваліфікації за ст. 189 КК України не має значення порядок 

набуття майнових благ. Важливим є те, що винний хоче отримати їх 

безповоротно. Відповідно, якщо законодавством встановлено спеціальну 

процедуру відчуження певного майна, винний у «Вимаганні» бажатиме її 

дотримати, інакше його дії не принесуть йому бажаного результату. Немає сенсу 

винному вимагати від потерпілого «подарувати» йому, скажімо, квартиру за 
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відсутності відповідного нотаріально посвідченого договору, адже без такого 

документа право власності у винного не виникне [55, c. 113]. 

Примушування до укладення договору може бути кваліфіковане не лише за 

ст.ст. 189, 206 КК України, але – в окремих випадках – і за ст. 356 КК України 

(«Самоправство»). 

І хоча ст. 356 КК України пов’язується здебільшого із посяганнями на свободу 

договору на стадії його виконання, проте вона також підлягає застосуванню у разі 

примушування до укладення договору, якщо потерпілий з огляду на закон чи 

договір зобов’язаний його укласти. Законодавство України регламентує чимало 

таких зобов’язань: наприклад, більше як 40 (!) випадків обов’язкового укладення 

договору страхування передбачені ст. 7 Закону України «Про страхування» від 

07.03.1996 р. № 85/96-ВР. 

У таких випадках насильницькі дії щодо примушування до укладення договору 

не можуть бути кваліфіковані як посягання на власність чи свободу господарської 

діяльності, оскільки мають на меті спонукати контрагента до вчинення дій, 

обов’язкових для нього на підставі закону. Іншими словами, вимога винного є 

законною. Такі ситуації за наявності інших необхідних ознак складу злочину 

підлягають кваліфікації за ст. 356 КК України. 

На противагу цьому, за ст.ст. 189, 206 КК України кваліфікується 

примушування до укладення договору, коли потерпілий має право вільного 

вибору щодо вступу у договірні відносини та не бажає цього робити. Приводи для 

укладення договору, які використовує винний, є надуманими або взагалі не 

наводяться.  

Характер договору, до укладення якого примушують, не має значення для 

«Самоправства» (ст. 356 КК України), тоді як при «Вимаганні» він повинен бути 

майновим або – в аспекті ст. 206 КК України – господарським. 

 

3.2. Розмежування складів злочинів під час кваліфікації примушування до 

виконання договору 
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Розглянемо тепер розмежування окремих складів злочинів в аспекті 

кримінально-правової кваліфікації примушування до виконання договорів. 

Примушування до виконання договорів може бути кваліфіковано як за ст. 189 

КК України «Вимагання», так і за ст. 355 КК України «Примушування до 

виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань» [55, c. 114]. 

Суспільно небезпечне діяння у ст. 355 КК України, подібно до ст. 189 КК 

України, сконструйоване як поєднання альтернативно визначених вимог із 

альтернативно визначеними погрозами. З погляду свободи договору нас цікавить 

вимога «виконати чи не виконати договір, угоду», закріплена у ч. 1 ст. 355 КК 

України. 

Як зазначено у попередньому розділі цього дослідження, відмітною ознакою 

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

те, що потерпілого примушують до виконання його юридичного обов’язку, 

зокрема, до передання майна (прав на майно), на які винний має законне право 

вимоги. На противагу цьому, при «Вимаганні» майнові претензії винного не 

ґрунтуються на правовій підставі, а майно, що вимагається, є чужим для нього 

[55, c. 114]. 

У розмежуванні ст.ст. 189, 355 КК України промовистою є справа, яку 

розглядав Глибоцький районний суд Чернівецької області та Апеляційний суд 

Чернівецької області за такими обставинами. Потерпілі (позикодавці) за усним 

договором позики передали засудженому (позичальнику) грошові кошти у розмірі 

30 000 доларів США. Протягом трьох подальших років, незважаючи на численні 

вимоги позикодавців повернути борг, позичальник під різними причинами 

продовжував термін дії договору позики та вчиняв дії, спрямовані на ухилення від 

виконання своїх цивільно-правових зобов’язань. Коли потерпілі вчергове 

прийшли до винного з вимогою повернути борг, він, завдаючи їм ударів, 

примушував їх відмовитися від коштів у повному розмірі та від права їх вимагати. 

У кваліфікації цього діяння помилилися суди обох інстанцій. Суд першої 

інстанції кваліфікував дії обвинуваченого за ч. 3 ст. 355 КК України 

«Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань». 
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Констатувавши існування позикових зобов’язань між винним та потерпілим, суд, 

проте, помилково розцінив вимогу винного-боржника як примушування до 

невиконання цивільно-правового зобов’язання. Невиконанням позикового 

зобов’язання були якраз дії боржника з неповернення позики [46]. Вимога 

винного мала на меті примусити кредитора не використовувати законне право 

вимоги та не ґрунтувалася на жодній правовій підставі Варто мати на увазі, що 

примушувати до невиконання зобов’язання можна лише зобов’язану, а не 

управнену особу. 

Суд апеляційної інстанції перекваліфікував дії обвинуваченого із ч. 3 ст. 355 

КК України на ч. 1 ст. 126 КК України («Побої і мордування»), керуючись тим, 

що між винним та потерпілим взагалі не існувало законного цивільно-правового 

зобов’язання. Суд звернувся до положень ст. 1047 ЦК України, які зобов’язують 

укладати договір позики у письмовій формі, що не було дотримано потерпілим та 

винним. При цьому суд не взяв до уваги правило ч. 1 ст. 218 ЦК України: 

недодержання сторонами письмової форми правочину, яка встановлена законом, 

не має наслідком його недійсність, окрім випадків, встановлених законом [13]. ЦК 

України не встановлює недійсність усного договору позики, відтак, цивільно-

правові відносини між потерпілим та винним існували. 

Відхиляючи версію обвинувачення щодо кваліфікації дій винного за ст. 189 КК 

України «Вимагання», суд апеляційної інстанції вказав на відсутність предмета 

цього складу злочину – чужого майна чи прав на майно, оскільки на час 

пред’явлення вимоги винним позичені кошти уже давно перебували у винного, 

оскільки були добровільно передані потерпілим. Однак, суд не розглянув третій 

можливий предмет «Вимагання» – дії майнового характеру. 

У попередньому розділі роботи ми вказували на те, що вимога вчинення дій 

майнового характеру при «Вимаганні» може стосуватись і відмови від реалізації 

(захисту) своїх прав. В аналізованій справі фігурувала саме така вимога. 

Водночас, кваліфікація дій винного за ст. 189 КК України ускладнюється тим, що 

відмова від прав позикодавця вимагала пасивної поведінки, тобто бездіяльності у 

вигляді непред’явлення більше вимог щодо повернення коштів (проблеми 
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кваліфікації за ст. 189 КК України вимагання бездіяльності розглянуто у Розділі 

2).  

Наведена справа спростовує позицію тих учених, які вважають, що будь-яка 

згадка про спільні майнові відносини винного і потерпілого унеможливлює 

кваліфікацію діяння як «Вимагання» [270, с. 17]. Це твердження не спрацьовує і в 

ситуаціях, коли винний вимагає виконання зобов’язання у більшому обсязі, ніж це 

випливає з умов договору. 

На практиці поширеними є ситуації, коли за прострочення боржником 

погашення грошового боргу кредитори завищують суму, що підлягає поверненню 

(так званий «лічильник»). Загальновизнаною є позиція, що у таких випадках дії 

винного кваліфікуються за сукупністю: в частині суми, яка підлягає передачі 

винному на законних підставах, – за ст. 355 КК України, а в частині, яка 

перевищує цей розмір, – за ст. 189 КК України. 

У своєму дисертаційному дослідженні, присвяченому ст. 355 КК України, 

А. М. Соловйова навела наступний приклад. Якщо винний вимагає від 

потерпілого також і відшкодувати заподіяну ним шкоду (зобов’язання, що 

виникає внаслідок спричинення шкоди), зокрема, вимагає відшкодувати шкоду в 

повному обсязі, коли за рішенням суду розмір відшкодування зменшений, то його 

дії необхідно кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст.ст. 189, 355 

КК України, причому в частині відшкодування шкоди, розмір якої визначений 

судом, дії винного розглядають як «Примушування до виконання чи невиконання 

цивільно-правових зобов’язань» (ст. 355 КК України), а в частині, що перевищує 

такий розмір, – як «Вимагання» (ст. 189 КК України) [210, с. 140]. 

За своєю правовою природою ці додаткові суми нагадують такий спосіб 

забезпечення виконання зобов’язань, як неустойка [55, c. 114]. Згідно з ч. 1 ст. 549 

ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які 

боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником 

зобов’язання. 

Під час оцінювання правомірності дій щодо стягнення неустойки варто 

керуватися тими ж критеріями дійсності зобов’язання, які проаналізовано у 
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попередньому розділі при розгляді ст. 355 КК України (законні підстави 

виникнення, визначений та не заборонений законом предмет і т. д.). В 

аналізованій ситуації розглядаємо зобов’язання зі сплати неустойки. Варто мати 

на увазі, що таке зобов’язання є акцесорним (додатковим) щодо основного 

зобов’язання, яке порушив боржник. Це означає, що недійсність основного 

зобов’язання спричиняє недійсність правочину про встановлення неустойки (ч. 2 

ст. 548 ЦК України).  

Із цього випливає, що вимогу про сплату неустойки за порушення зобов’язання, 

яке для винного є завідомо неіснуючим, належить кваліфікувати як «Вимагання» 

[55, c. 114]. 

Якщо ж основне зобов’язання є існуючим, то доцільно керуватися такими 

положеннями законодавства. Згідно з ч. 1 ст. 548 ЦК України виконання 

зобов’язання (основного зобов’язання) забезпечується, якщо це встановлено 

договором або законом. Правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання 

вчиняють у письмовій формі, а недотримання цієї вимоги зумовлює його 

нікчемність (ст. 547 ЦК України). Відповідно, неустойка підлягає сплаті тільки 

тоді, коли про це є пряма норма закону або за умови письмової домовленості 

сторін. Усна домовленість сторін про сплату неустойки не призводить до 

виникнення обов’язку щодо її сплати [55, c. 114]. 

У контексті примушування потерпілого повернути більшу суму боргу, аніж 

було погоджено сторонами, треба враховувати інфляційні коригування. 

Л. Д. Гаухман і С. В. Максимов уважають, що якщо вимоги про передачу майна 

збільшені на індекс реальної інфляції, то склад вимагання відсутній [43, с. 17]. З 

огляду на імперативну вказівку ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив 

виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити 

суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час 

прострочення. Це означає, що кредитор має право вимагати від боржника 

передання більшої суми, щоб компенсувати інфляційні втрати незалежно від 

домовленості про це [55, c. 114]. 
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Окрім інфляційних нарахувань, уже згаданою нормою ч. 2 ст. 625 ЦК України 

встановлено ставку у 3 % річних від простроченої суми, які нараховують за весь 

час прострочення. Інші умови застосовують лише тоді, якщо це прямо 

передбачено законом або договором. 

Відтак, з огляду на наведені законодавчі положення допускається збільшення 

суми боргу, що підлягає сплаті, навіть за відсутності будь-якої домовленості про 

це. Відповідно, ми вважаємо не зовсім точним підхід, за яким від розміру 

пред’явлених вимог віднімають розмір дійсного боргу, і примушування до оплати 

в цій частині кваліфікують як вимагання [55, c. 114]. Натомість, видається 

підставним спочатку збільшити суму дійсного боргу на розмір інфляційних втрат 

та з урахуванням 3 % річних за прострочення. 

Змоделюємо ситуацію. Потерпілий позичив кошти у розмірі 500 000 грн у 

винного (кредитора). День погашення боргу настав 01.01.2015 р. Станом на 

01.01.2016 р. борг так і не було повернуто. Винний, погрожуючи насильством, 

02.01.2016 р. висунув вимогу повернути борг у більшому розмірі – 700 000 грн. За 

традиційним підходом матимемо сукупність злочинів: щодо 500 000 грн – 

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

щодо 200 000 грн – «Вимагання». 

Якщо врахувати інфляційні та 3 % річних, то матимемо іншу ситуацію. Згідно з 

даними Держкомстату України річний індекс інфляції за 2015 р. склав 143,3 % 

[278]. Від суми у 500 000 грн це становитиме 716 500 грн. 3 % річних – це 15 000 

грн. Отже, з урахуванням інфляційних та відсотків сума боргу збільшилась із 

500 000 грн до 731 500 грн. Отже, на усю суму нібито «зайвих» 200 000 грн, які 

вимагав винний, насправді він мав право. Тому кваліфікація його дій як 

«Вимагання» у цій ситуації виключається – скоєно лише «Примушування до 

виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань» [55, c. 115]. 

КК України містить ще один склад злочину, в якому винний (кредитор) 

примушує потерпілого (боржника) до певних дій і між ними при цьому існує 

договірне зобов’язання. Йдеться про склад злочину «Грубе порушення угоди про 

працю», передбачений ст. 173 КК України. Законодавець визначає його як «Грубе 
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порушення угоди про працю службовою особою підприємства, установи, 

організації незалежно від форми власності, а також окремим громадянином або 

уповноваженою ними особою шляхом обману чи зловживання довірою або 

примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою».  

Детальний аналіз цього складу злочину виходить за межі нашої роботи та 

заслуговує на окреме дослідження – тим більше з огляду на маловивченість 

ст. 173 КК України у вітчизняній кримінально-правовій науці (згадаймо хоча б 

наведені у Розділі 1 кардинально різні підходи науковців щодо тлумачення та 

галузевої належності терміна «угода про працю»). Водночас, припускаємо, що 

склад злочину «Грубе порушення угоди про працю» може бути пов’язаний зі 

свободою договору у тих випадках, коли цей злочин вчиняють шляхом примусу 

до виконання роботи, яка не обумовлена угодою. Через це обмежимося коротким 

аналізом розмежування ст. 355 КК України «Примушування до виконання чи 

невиконання цивільно-правових зобов’язань» та ст. 189 КК України «Вимагання» 

зі ст. 173 КК України у цій частині. 

На наш погляд, ще одним проявом принципу свободи договору на стадії 

виконання договору є те, що зобов’язана сторона має, з одного боку, обов’язок 

виконати своє зобов’язання, а з другого – кореспондуюче право не виконувати 

зобов’язання, що не передбачені умовами договору. У разі застосування примусу 

до виконання роботи, яка не обумовлена договором (угодою), порушується право 

працівника (у випадку трудового договору) або виконавця (у випадку цивільно-

правового договору) на невиконання непередбачених договором зобов’язань. 

Ст. 173 КК України за деякими ознаками схожа зі ст. 355 КК України: в обох 

складах злочинів між винним та потерпілим існує законне цивільно-правове 

зобов’язання, сторонами якого вони виступають; одна зі сторін примушує іншу до 

певних дій, пов’язаних зі зобов’язанням. Розмежувальною ознакою між цими 

складами злочинів є відсутність (ст. 173 КК України) або наявність (ст. 355 КК 

України) у боржника-потерпілого саме того обов’язку, до виконання якого його 

примушує винний. Причому, винний у ст. 173 КК України точно знає, що діє 

протизаконно, тобто усвідомлює, що не володіє ні дійсним, ні гаданим правом 
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вимагати такого виконання. Також у ст. 173 КК України чітко визначений 

предмет зобов’язання – виконання роботи на підставі угоди, у той час як у ст. 355 

КК України він може полягати також у переданні майна та існувати у межах 

позадоговірного зобов’язання.  

Відзначимо також схожість ст. 173 КК України зі ст. 189 КК України 

«Вимагання». Примус до виконання роботи у ст. 173 КК України можна 

співвіднести із вимогою про вчинення дій майнового характеру у ст. 189 КК 

України. Привертає увагу той факт, що законодавець у ст. 173 КК України не 

конкретизує, чи винний бажає примусити потерпілого виконувати необумовлену 

роботу оплатно чи безоплатно. І, на нашу думку, цей критерій є важливим при 

відмежуванні ст. 173 КК України від ст. 189 КК України. 

У разі примусу до виконання необумовленої угодою роботи, яку винний 

оплачує (бажає оплатити), застосування ст. 189 КК України унеможливлюється, 

оскільки майнову шкоду працівнику не заподіюють, і вчинене за наявності інших 

підстав необхідно кваліфікувати за ст. 173 КК України. 

У разі примусу до виконання роботи безоплатно винний бажає не лише 

отримати певне виконання, але ще й уникнути майнових втрат з оплати. За таких 

умов на одночасне застосування претендують як ст. 189 КК України 

«Вимагання», так і ст. 173 КК України «Грубе порушення угоди про працю». 

Вважаємо, що під час кримінально-правової кваліфікації примусу до 

безоплатного виконання роботи, необумовленої угодою, застосовувати потрібно 

ст. 173 КК України як спеціальну норму щодо загальної – ст. 189 КК України 

(наголосимо – таке співвідношення існує винятково щодо описаного випадку). 

В аспекті примушування до виконання договору склад злочину 

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

(ст. 355 КК України) потрібно розмежовувати також із «Самоправством» (ст. 356 

КК України). Науковці відзначають спорідненість цих складів злочинів між собою 

[14, с. 58; 227, с. 260]. 

Родовий об’єкт складів злочинів, передбачених ст. 355 та ст. 356 КК України, 

однаковий з огляду на їх розміщення у Розділі XV Особливої частини КК України 
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«Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів». 

Основний безпосередній об’єкт «Самоправства», яким, нагадаємо, постає 

встановлений порядок реалізації будь-яких приватних прав особи, є ширшим та 

охоплює основний безпосередній об’єкт «Примушування до виконання чи 

невиконання цивільно-правових зобов’язань», яким є встановлений порядок 

реалізації прав вимоги до боржника у зобов’язанні. Іншими словами, винний у 

вчиненні злочину, передбаченого ст. 355 КК України, реалізує са́ме право вимоги 

(у межах відносних правовідносин, у яких чітко відома зобов’язана особа), тоді як 

при «Самоправстві» таке право може бути не тільки правом вимоги, але і правом 

на власні дії (у межах як абсолютних, так і відносних правовідносин). 

Суспільно небезпечне діяння у ст. 356 КК України визначене абстрактно – як 

«вчинення будь-яких дій», а у ст. 355 КК України воно полягає у вимозі, що 

обов’язково супроводжується психічним або фізичним насильством. Зрозуміло, 

що за таких умов під вчинення будь-яких дій у ст. 356 КК України підпадає також 

суспільно небезпечне діяння у ст. 355 КК України. «Самоправство» може бути 

вчинене як без насильства, так і з його використанням [106, с. 386]. 

Отже, з одного боку, основний безпосередній об’єкт складу злочину та 

суспільно небезпечне діяння у ст. 356 КК України «Самоправство» охоплюють 

такі ж ознаки складу злочину у ст. 355 КК України «Примушування до виконання 

чи невиконання цивільно-правових зобов’язань». 

З іншого боку, у ст. 356 КК України містяться такі ознаки складу злочину, яких 

немає у ст. 355 КК України. Насамперед, це суспільно небезпечні наслідки у 

вигляді заподіяння значної шкоди інтересам громадянина, державним чи 

громадським інтересам або інтересам власника. Тобто, на відміну основного 

складу злочину «Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових 

зобов’язань», який є формальним, «Самоправство» є злочином із матеріальним 

складом. Також для «Самоправства» необхідною ознакою є оспорюваність 

правомірності дій винного, чого не вимагається у ст. 355 КК України. 
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Така наявність у кожного з аналізованих складів злочинів своїх особливих 

ознак свідчить про те, що жоден із них повністю не може охоплювати собою 

інший, що унеможливлює визначення їхнього співвідношення між собою як 

загальної та спеціальної норми у буквальному розумінні. З цього приводу 

А. М. Соловйова займає цікаву позицію, зазначаючи, що ст. 356 КК України та 

ст. 355 КК України перебувають у співвідношенні часткової (неповної) 

конкуренції кримінально-правових норм [210, с. 15]. 

На наш погляд, співвідношення між ст.ст. 355, 356 КК України варто оцінювати 

з позицій не тільки формального підходу, механічно порівнюючи ознаки цих 

складів злочинів, а підходити до цієї проблеми більш практично. Безумовно, усі 

ознаки складу злочину, зафіксовані у диспозиції статті кримінального закону, є 

обов’язковими для встановлення під час кримінально-правової кваліфікації тієї чи 

іншої групи суспільно небезпечних посягань. Але їх реальне розмежувальне 

значення є різним.  

Так, суспільно небезпечні наслідки у «Самоправстві» сформульовані 

законодавцем через оцінне поняття «значна шкода». У ст. 356 КК України 

відсутні будь-які примітки, які б розкривали характер такої шкоди, та, якщо вона 

підлягає грошовому виміру, її мінімальний розмір і т. п. За таких умов ця ознака 

складу злочину нагадує загальну ознаку поняття самого злочину – заподіяння 

істотної шкоди (ст. 11 КК України). 

Ми презюмуємо, що вчинення «Примушування до виконання чи невиконання 

цивільно-правових зобов’язань» завжди супроводжується заподіянням моральної 

шкоди потерпілому, оскільки до нього застосовано насильство. Наскільки така 

шкода є значною у випадку застосування психічного насильства (під час вчинення 

основного складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України) – залежатиме 

від конкретної ситуації. Проте у нас немає сумнівів у тому, що у разі застосування 

фізичного насильства, що є небезпечним для життя і здоров’я, або настання 

тяжких наслідків (особливо кваліфікований склад злочину – ч. 3 ст. 355 КК 

України) заподіюється значна шкода у розумінні ст. 356 КК України. Можливо, 

заподіяння значної шкоди потрібно констатувати й у випадку знищення чи 
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пошкодження майна, пред’явлення погрози вбивством або застосування 

насильства, яке не є небезпечним для життя і здоров’я (кваліфікований склад 

злочину – ч. 2 ст. 355 КК України). Наведене свідчить про те, що наявність ознаки 

заподіяння значної шкоди у «Самоправстві» та її відсутність у «Примушуванні до 

виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань», по суті, нічого 

принципового не дає для їхнього розмежування. 

Що ж до ознаки оспорюваності самоправних дій, то, як ми уже зазначали вище, 

вона є зайвою у ст. 356 КК України та підлягає вилученню з диспозиції цієї 

норми. На сьогодні, допоки така ознака все ж закріплена законодавцем та не може 

бути проігнорована правозастосувачем, відзначимо її слабке практичне значення 

у розмежуванні ст. 355 КК України зі суміжними складами злочинів у зв’язку із 

тим, що у науковців і практиків немає єдності щодо форми такого оспорювання та 

моменту його здійснення. Якщо таке оспорювання розуміти як висловлення у 

будь-якій формі потерпілим протесту з діями винного, то довести, що останній не 

виражав будь-яким способом свою незгоду з вчиненням винним злочину, 

передбаченого ст. 355 КК України, дуже складно. Крім цього, варто враховувати, 

що інколи скоєнню «Примушування до виконання чи невиконання цивільно-

правових зобов’язань» передує спір між винним (кредитором) та потерпілим 

(боржником), у процесі якого потерпілий офіційно тим чи іншим способом 

обґрунтовує невиконання свого обов’язку перед винним (скажімо, шляхом 

заперечення самого факту існування зобов’язання, розміру вимог, строку платежу 

тощо). 

Відтак, наявність двох формально особливих ознак складу злочину 

«Самоправство» (заподіяння значної шкоди та оспорюваність самоправних дій), 

яких немає у ст. 355 КК України, фактично, при розмежуванні цих складів 

злочинів між собою не тільки не допомагає обрати правильну норму, але – з 

огляду на їх неоднозначність тлумачення – лише утруднює цей процес. 

Якщо порівнювати аналізовані склади злочинів, не беручи до уваги ці дві 

квазіунікальні ознаки «Самоправства», то ст. 356 КК України є, де-факто, 
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загальною нормою, а ст. 355 КК України – нормою спеціальною з огляду на таке 

[57, с. 149]. 

Як було зазначено у попередньому розділі, суспільно небезпечне діяння у 

«Самоправстві» треба розуміти не буквально як «вчинення будь-яких дій», а як 

реалізацію дійсного або гаданого права.  

Аналогічно, при вчиненні «Примушування до виконання чи невиконання 

цивільно-правових зобов’язань», винний здійснює своє право вимоги, яке 

ґрунтується на дійсному законному зобов’язанні за участю потерпілого-боржника. 

За цією ж статтею доцільно кваліфікувати випадки, коли винний добросовісно 

помилявся щодо наявності у нього дійсного права вимоги до потерпілого (тобто 

реалізовував своє гадане право).  

Ст. 356 КК України містить загальну кримінально-правову заборону 

самовільної реалізації будь-яких прав – незалежно від їх характеру. Натомість, 

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

«захищає» винятково сферу виконання договірних та інших приватних 

зобов’язань. 

У контексті свободи договору розмежування між ст.ст. 355, 356 КК України 

треба проводити, керуючись тим, чи винний діє самостійно, чи – навпаки – лише 

вимагає певної поведінки від потерпілого. 

Якщо винний-кредитор примушує потерпілого-боржника до виконання 

укладеного договору, застосовуючи насильство, тобто бажає отримати 

задоволення своїх претензій саме шляхом певної поведінки потерпілого, – такі 

випадки треба кваліфікувати за ст. 355 КК України (об’єктом злочинного впливу є 

сам потерпілий). У тому разі, коли винний, не чекаючи від боржника виконання 

ним обов’язку, своїми діями фактично виконує на свою користь договір, 

самостійно задовольняючи майнові вимоги шляхом безпосереднього впливу на 

бажане майно – наявний злочин, передбачений ст. 356 КК України (об’єктом 

злочинного впливу є майно потерпілого). Наприклад, щодо повернення 

простроченого боргу можна навести два випадки: 1) висунення кредитором 

вимоги про повернення коштів із погрозою вбивством боржнику (ч. 2 ст. 355 КК 
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України); 2) самостійне вилучення кредитором грошових коштів боржника без 

дозволу останнього (ст. 356 КК України) [57, с. 149]. 

Сторона договору може примушуватись не лише до його виконання, але і до 

протилежного – до невиконання укладеного договору. Примушування до 

невиконання дійсного договору є завжди протиправним. Договори повинні 

виконуватись належно, а їх невиконання є цивільно-правовим деліктом, що 

зумовлює настання негативних наслідків у вигляді цивільно-правової 

відповідальності (ст.ст. 610, 629 ЦК України). 

Примушування до невиконання договорів може бути кваліфіковано за ст. 206 

КК України («Протидія законній господарській діяльності») та ст. 355 КК України 

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

У диспозиції ст. 206 КК України однією із альтернативно визначених вимог є 

вимога «не виконувати укладену угоду». Водночас, диспозиція ст. 355 КК 

України містить вимогу «не виконати угоду, договір». 

Як бачимо, за своїм змістом ці дві вимоги майже однакові, оскільки 

відрізняються лише морфологічно: видом вжитого дієслова (недоконаний вид у 

ст. 206 КК України та доконаний у ст. 355 КК України). Можна припустити, що 

ця єдина відмінність не має якогось значення для вирішення питань кримінально-

правової кваліфікації, отож, фактично, маємо справу з тотожними вимогами щодо 

невиконання договору у двох різних складах злочинів із різними родовими 

об’єктами. 

Насамперед, проаналізуємо характер угоди, перешкодити виконанню якої 

прагне винний.  

У «Протидії законній господарській діяльності» угода повинна стосуватися 

винятково сфери господарювання, оскільки основним безпосереднім об’єктом 

цього складу злочину виступає свобода законної господарської діяльності. Такий 

висновок підтверджується і ознаками потерпілого, яким може бути лише «той, 

хто займається господарською діяльністю», тобто суб’єкт господарювання. Згідно 

зі ст. 3 ГК України під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється 

діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, 
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спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання 

послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. 

Предметом «Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових 

зобов’язань» є «договір, угода чи інше цивільно-правове зобов’язання». 

Повторимося, що поділяємо широкий підхід до тлумачення терміна «цивільно-

правові зобов’язання», під якими розуміємо не лише зобов’язання тільки в межах 

галузі цивільного права, але будь-які правові зобов’язання між юридично 

рівноправними суб’єктами (приватні зобов’язання), у тому числі господарські, 

трудові, сімейні тощо. Отже, угода у контексті ст. 355 КК України може 

стосуватися як правовідносин у сфері господарювання, так і інших приватних 

відносин. 

Отже, поняття угоди у складі злочину «Примушування до виконання цивільно-

правових зобов’язань» є ширшим за змістом та обсягом, аніж це саме поняття у 

складі злочину «Протидія законній господарській діяльності». Відтак, характер 

угоди не є чітким критерієм, який дає змогу розмежувати ст. 206, 355 КК України 

між собою, адже за обома статтями може бути кваліфіковано примушування до 

невиконання будь-яких угод, які укладають у сфері господарювання. У цій 

частині аналізовані кримінально-правові норми (ст.ст. 206, 355 КК України) 

перебувають у конкуренції, яку треба вирішувати на користь ст. 206 КК України, 

оскільки вона поширюється винятково на сферу господарської діяльності, тоді як 

ст. 355 КК України стосується усіх приватноправових відносин. 

Для усунення цієї колізії необхідно внести зміни у ч. 1 ст. 355 КК України, 

вилучивши із диспозиції статті вимогу «не виконати угоду» [56, с. 205]. Як уже 

зазначалося у Розділі 2, вимога невиконання не узгоджується із основним 

безпосереднім об’єктом складу злочину, передбаченого ст. 355 КК України. 

Встановлення кримінальної відповідальності за «Примушування до виконання чи 

невиконання цивільно-правових зобов’язань» має на меті заборонити самоправні 

дії кредитора, спрямовані на насильницьке спонукання потерпілого до 

повернення дійсного боргу. Натомість за вимогою не виконати угоду (причому, 

законну та дійсну угоду) криється зовсім інша мета – зірвати виконання 
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зобов’язання боржником, щоб заподіяти шкоду йому чи його контрагенту. Вимога 

не виконати угоду спрямована не на стимуляцію належної поведінки боржника, а 

навпаки – на порушення ним договірної дисципліни. 

 

Висновки до Розділу 3 

1. Примушування потерпілого до укладення договору за відсутності у нього 

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

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

господарській діяльності». При розмежуванні цих складів злочинів варто 

враховувати рівень еквівалентності переходу майнових благ між його сторонами 

та характер договору: якщо потерпілого примушують укласти безвідплатний або 

формально відплатний майновий договір – такі діяння підлягають оцінюванню за 

ст. 189 КК України; якщо ж договір є відплатним і передбачає обмін благами на 

рівноцінній основі, то є підстави кваліфікувати дії винного за ст. 206 КК України 

за умови, що такий договір є господарським. 

2. Примушування до укладення договору щодо особи, яка зобов’язана його 

укласти і не бажає цього робити, за наявності інших підстав кваліфікується за 

ст. 356 КК України «Самоправство». 

3. Примушування до виконання договору може бути кваліфіковано як 

«Вимагання» чи «Примушування до виконання чи невиконання цивільно-

правових зобов’язань» залежно від відсутності (ст. 189 КК України) або наявності 

(ст. 355 КК України) договірного зобов’язання за участю потерпілого-боржника, 

який має юридичний обов’язок з виконання договору. 

4. У разі примушування до виконання договірного грошового зобов’язання у 

більшому обсязі, аніж було погоджено, суму дійсного боргу, належну з 

потерпілого, треба збільшувати з огляду на інфляційні втрати та відсотки за 

прострочення навіть за відсутності попередньої домовленості сторін про це 

(ст. 625 ЦК України). 

5. Дії винного-кредитора щодо самостійного та одноособового виконання на 

свою користь зобов’язання замість потерпілого-боржника без його згоди і за 
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рахунок його майна можуть бути кваліфіковані за ст. 356 КК України 

«Самоправство». Якщо винний-кредитор діє не самостійно, а лише примушує 

потерпілого до виконання – вчинене належить кваліфікувати за ст. 355 КК 

України «Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових 

зобов’язань». 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено вирішення наукового 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 

правозастосовчої 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 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 
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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). 
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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 

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 
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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»), цієї статтею не охороняється свобода установчих 

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 
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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 
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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. 

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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