)lOIIOJI нен: статnеtі

223-J,

ІІреіІ)'С\1аТрИ ІШЮІІ(Сtі OTHeTCTHeHHOCTh 33 ІІОіІ

:ІС.·ІІ<У ;юкуVІе нтон lІ,..·І ~~ ре 1·истра1 (И и нnІІІ усюJ. 1(е н н n1x GумаІ'; статnе і і

2,

223-

ІІреl()іС\13ТрИН3ЮІІІСіі OTHCTCTHCHHOCTh :ш наруІІІСНИС 110рИіІК3 НС)ІСНІНІ

реестра собственников именнь1х ценнь1х бу:\tаг; статьей

232-2,

предус

матриваюшей ответственность за сокрьпие инфотнtаuии о J:еяте ..lьно
сти з:иитента. 3ти:и же Закошнt статьи
без регистрации их nьшуска>> и

232-1
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сай.J:ерской ипфор:\tаЦИИ>> 6ь1.1И И3.lожепьІ
ПрСJ(УСVІ<ІТрИН<ІИ
ІІрССТ)'ІІ.·ІСНИ~І,

)'П);ІОНН)'Ю

3<J.KOH(Щ<J.TC;Іh

<(РаJ:\tешение uешІьІх бу:иаг

<(Не :шкошюе испо.1ьзоnюше ин

n ноnой

ре,::rакции.

OTHCTCTHCHHOCTh

ІІреС.·ІСJ(ОНаJІ

ІLе;Іh

:ш

:ШІІІ.ИТhІ

ІІСреЧИС.·ІСННhІС
ИНТерССОН

ИН

НеСТОрОВ в ценнь1е бу:v~аги. На наш взгляд, такие деяния не яв..1яются
обшественно опаснь1ми. Они опасньІ ..1ишь д.т1я опре.J:е.lенной груп
пьІ .1юдей, на приро,::rньІе права человека и на обшепризнанньІе устои

обшестnа ошr не посягают. Теория о к.т1ассоnой приро,::rе преступ.1ения
сноnа станоnится актуа.lьІюй.
Имс~І HCI"<J.П1HHhІti OllhiT :1~10УІІ0ТрСGJІеНШІ 11р3НОМ СО СТЩЮНhІ ТОІ'О
И~ІИ ИНОІ"О I<JI<J.CCa, \lhl не .іЮ;ІЖНhІ j[OIIYCK3Th, ЧTOGhl ІІрССТУІІJІеНШІ ІВ оG
ШеСТВеННО опаснь1х станови.1ись к1ассово опасньв·r:и. К.:гшссовьІй пo.J:

XOJ:

к кри:v~ина.1изации :и ,::rекри:v~ина.1изации деян:ий нарушает пр:инц:ип

равенства, а, знач:ит, J:еста6Іптизирует обшество и :\<Іожет стать причи
ной очередной реnо ..1юuии.
('писок исподЬJОlШІІІІЬІХ источuиков
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Маркс К. и 3ш-с.ш..: Ф. Избрашtьtс нрои:шс_ценшt. В 3-х то_\НІХ [Текст] І

р.-тсктротпп,тй ресурс І Рсжн\·f JТОСТ}'ТНJ.: crimpmvo.rпjЬlogjЗ};6.11t1111

К. Маркси Ф. ~)нге.·п,с.

М.: ПолнтиJ!(ат,
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Т.
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с.

МИХАЙЛЕПКО Д. Г.
Наuіона:тьний університет <•Одеська юри,лІ'ша акадс:мія»,

покторант кафепрп крнміпа:тьпоrо права.
кан,лrлат юрици•ших наук, лоuснт

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ МЕХАНІЗМУ

АІПИКОРУПЦІЙНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
Ефсктинна .іLі~І норми 11ро нс:шконне 3Gа1·ачснни ІІрИ\10 110Н\1:1ана
із :v~ож.1ивістю об'єктивно та у повній :\<Іірі оuінити співвідношен
ня динаміки фактичного

його лега.1ьних
ми:

J:OXOJ:in.

:v~айнового стану пу6.1ічного с..1ужбовuя і

Остюшс :\юже бути досягпуто J:IЗO:\ta ш.lяха

1) nстаноn.1енпя пеобхі.J:ІІИХ ,::rаних праnоохорошшми органами
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<.:JІіl(ЧО-ОІІераТИННИVІ IIIJI~IXOM;

2) jаІІрОНаіtЖеНН~І VІеХаНі3VІУ антикоруІІ

ІІ,іЙНОІ'О фінаН<.:ОНОІ'О КОНТрОЛЮ, ИКИЙ ІІереіtбачає ИК етаІІ ІІрОІІе,Т(уру
}lеКJІарунаНН~І. ПерІІІИЙ наріант, НИХОNІЧИ і3 МОЖJІИНОСТеі--і ІІрі.ШООХО
рОННОЇ системи, не здатен забезпечити постійний та повний моніто
ринг по означеному вище <<індикатору корупції)> і в українських реа.1іях
може перетnорюnатися па інструмент rшбіркоnого пpanocy;:r;:rя. Інший

шлях

ycynac

недоліки першого, а.1е потребус пpanonoro регулю nа пня,

пай:\-tепші прогалини у якому можуть перетворипІ його у іпстру:мепт
марноІ'О нитрачанюІ Gю;(жетних кон1тін. оскілhки GажаноІ'О ефекту
<.:yCІI\JihLTIIO НС НІіlЧує.

У зв'язку із наве;:rеним, до проб.1ем механіз:му антикорупційного фі
нансового контролю, які потребують правового в:ирішення, ві;:rносять
ся, ·зокрема, <<а:\-шістія» капіта.1іn та ;:rек.тrаруnаппя готіnкоnих грошоnих

коштіn. Оскільки зазначені проблеми прямо nплшають па ефекпш
пість норми про незаконне збагачення, то nопи мають кри:міна.1ьrю
ІІранонс Jначснн~І. Пронс,І~снс науконс,І~ос.Іі;rжснюІ :1 мстою їх усунснн~І
ЛОJНШІИJЮ І Ірийти ;ro настуІІних ниснонкін.

1. 13

Україні із введенням у дію антикорупційного механіллу фі

нансового контролю, е.1ементом якого є декларування дохо;:rів і :майна
публічних посадових осіб, фактично буде проведено <<амністію» (ква
зіампістію) капіта.1іn, одержаних у результаті nчипеппя корупційних

праnопорушепь. Зnичайпо, у uьо:му коптексті моnа :йде про амністію
}(ОСИТІ> УМОІНІО, ОСК\JІЬКИ )[0 ВВС}~СІІІІ~І КрИ_\-1ІІІаJІІ>ІІОЇ ІН}(ІІОВЩа.ІІ>ІІОСТІ :ш

IICJ3KOIIIIC

:>GаПІЧСІІШІ ІІуG.,ІіЧІІі С.,ІужGошtі ІІС _\-10І'.ІІИ Gути ІІрИПІПІуті }(О

Hil(IIOHiita~lhHOCTi :ш HOJIOiliHH$-1 VІаЙНОНИVІИ аКТИНаМИ, ІІОХОJ[ЖСНН$-1 5-ІКИХ
не нстанонленс і не може бути раціона~ІhНО оGі'рунтонане, НИХОNІЧИ і:1 ї·х
JICI'aJihHOГO /(ОХЩ(у.

2.

1

Іерез встановлення обов'язку ;:rек.тrарувати всі свої майнові акти

ви згі;:rно із Законом України «Про запобігання корупціЇ>> ві;:r

14.10.2014

року і подальше запроnадження спочатку адміпістратишюї, а потім
кри1tіна.1ьrюї nідпоnіда.1ьІюсті за ;:rекларуnаrшя педостоnірної іпформа
ції бу;:rе nключено охоропний механізм, який пе ;:rозnолятиме ухилятися
ні;( оG'єкти нноІ'О ні;юGражснн5-І сноІ'О VІайноного стану у J(СКJшраІ (іЇ. Пр11
ll,hOVІY суG'єКТИ Н.ІІа/(НИХ ІІОННОНаЖСНh ОТрИМаЮТh МОЖJІИНіСТh НКJІЮЧИ
ТИ до своєї першої (нульової) де:к.1арації, яка буде по;:rават:ися вперше
з мо:менту введення у ;:rію зазначеного вище :механізму, всі наявні у них
об"скти де:к.1аруnашrя, у походженні яких пе було юридичної :можливос
ті і доціrrьпості розбиратися, оскільки до цього nоло;:rішrя майпоnими
актиnа1ш. які переважають легальні дохо;:rи і пе пі;:r.1ягали декларуван
ню у ІІЩ1Иіtку Закону Украї·ни <<Про :шса;ш JаІюGіІ'анн~І і ІІроти;tй ко

РУІІІ(іl\> ніл

07.04.2011

року (наІІрик.Ш}(, пнінконі ІJЮІІІоні ко1нти, І(іннс

рухоме :майно окрі:м транспортних засобів, боргові зобов'язання фізич
них осіб тошо), не :могло тягнути жодної юри_;:rи~rної відповіда.1ьності, у
тому числі із-за можл:ивості посилання на довготр:ива.1е заощадження.
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3.

Ві;юGраже ни і1 у ІІерІІІ і і1;(е к.;шран.ії рі нен h статкін суб'єкта н.;ш;tн их

Іюннонаженh

Gy;(e

Н3}ІТиі1 3а оснону іL;Іи ні;(стеженюІ l([1На\1іки фактич

но 1'0 маі1 НОНОІ'О стану і ;Іе 1·а;1 hH ИХ

J(OX(Hi Н,

на ІІіJ(СТаНі }І КОЮ VІОЖНа Gу .. ю

б прийняти рішення про ;::юброчесність такого с ..1ужбовuя та застосову
вати у разі необхі;:шості віJповідні санкції, у тому чис ..1і нор:\tу про не за

конне збагачення (ст.

368-2

КК України). Таки11 чином, норма про пе

:шконне збагачення фактично бу,::rе шзедепа у ,::rію не

3 :\Ю:\tепту пабрання

нею чишюсті, а з :\ННtепту подюшя перших де:к.1арацій згі,::rпо Закону
УкраЇНИ «Про 33ІЮ6іІ·анюІ коруІІІІіЇ•> І ІрИ J·LiЇ ІІраНОНОІ'О VІеХаНі3\1У :ш6е3ІІеЧеННИ їх )·юстонірності.

4.

У зв'язку із затягування:v~ проuесу вве.аення у .аію :\'1еханіз:v~у фі

нансового контролю, який пере,::rбачено 3аконо:\'1 України «Про запо
бігання корупuії>> ві.а

14.10.2014 року фактично

на,::rано :\'ІОЖ.:rІивість про

вести тіньову <<амністію капіта ..lу>> з по,:::rа.lЬШИ:\1 де:к.lаруnашІЯ:\f після

вк.1ючення зазначеного nише :\tеханізму готівкових грошових коштів,
11.інно1·о 11)-'ХО\ЮП) VІаі1на (окрім транс1юртних :шсоGін) і ін ІІІ ИХ актинін,

IILO

раНІІІІе не ІІІ,Т(JІ}ІІ'3~ІИ .іLеКJІарунаННЮ

J(jl}l

СТНОреННИ старТОНОІ"О рІНН}І

майнов:их акт:ивів, д:ина:v~іка яких у пода .lЬШО:\'1У буде пі,::r.1ягати контр
олю. 3а такої ситуаuії у кору:v~пованих публічних с.1ужбовців є також
мож.1ивість створІпи «подушку безпекю> .а .1я по.аа..1ьшого незаконного

3багачеппя (папри:к.lа..:І, ш.lЯХО:\1 де:к.1арувапня завищеного розміру па
яшшх готівкових грошових коштів, яюн1и пасправ.аі суб'скт де:к.lару
ШІІІІІ}І ІІе BOJIOiLic). ОСКі.ІІ,КИ ІІеревірИТИ ІІа}ІІНІіСТІ> у ОСОGИ вка:ШІІОІ'О у
,:LеКJІ<ІраІ(іЇ oGt:}II'Y І'ОТіВКОІН1Х 11ЮІІІОІ\ИХ КОІІІТіВ ІІеМОЖ.ІИІЮ. 3а'ІІІ<ІЧеІІе

IIOTpcGyc ІІСрС iLGa ЧС 1111}1 11 ро І (СJ\У1Н1 І НLІСЖІІОЇ фі І< СНІ LіЇ І'ОТі 1\І<ОВИХ І'ІЮІІІ 0ІШХ КОІІІТlН у рюі ЇХ J(ек.;шрунаННИ.

5.

Кна3іа\Іністію каІІіта..Іу у контексті ІІроти;tії коруІІІІіЇ с .. ІііL І Іронес

ти шодо :\tайнових активів, які піJконтро.1ьні с ..lужбови:\1 особюt і юри
ЛІ'ІНО знахо.аяться у власності інших осіб та перебувають за межами

України. Така кnазіа:\Іністія .аозволить не тL1ьки .аосягпути фіскальних
uL1eй і повернути акти nи піJ юрисцикцію України, а й Jаціяти норму про
кри1Ііпа .1ьпу віцпоnіJальність

Ja

здійснення суб'скта:\ш в.lадІшх пошю

наженh контро;Ію наіL актинаVІи, икі 3НахомпhоІ у н .. ш<.:ності інІІІИХ

ociG

(тоGто 3а фактичне, Ge:1 ні;шоні;(н их юри;tичних ІІі;tстан, ножнінни маіі
новими актива:'vlи), без створення значного навантаження на правоохо
ронну систе:\tу через необхідність вияв.1ення всіх підконтро.1ьних акти
вів та уникнення вибірковості правосу.а,;m

..:::10

осіб, які бу.ауть ви:'vlушені

реа .1ізовувати такі :\tайпові активи піс .1я введепня такої кри:\tіпа .lьпої
відпові,::rа.lьІюсті. Крім того, така квазіа:\tністія буде справе..:І.lІШИ:\-1 кро
ко\І у :ш\1:1ку і:1 ТИМ, 111,0 коруІІІLіtінс ІІОХО)[ЖеНЮІ ІІі,Т(КОНТІЮ~ІhЮ1Х 3К
ТИНіН, р(ВМір }І КИХ не ні;[ІІОНі,Т(аЕ ~ICI'3~1hHИVI J(ОХО;щм, неоGхі;[НО ІІрС:1Ю

МуВаТИ. Пере.а прове.аенням розглядуваної амністії с.1і.а пові,::rомити про
вк.1ючення такої презу:v~пuії, що на,::rасть ві,:::rповідНИ:\'1 суб'єкта:\'1 :v~ож
лшість вивести свої :\'rайнові активи із під й .аії у :v~айбутньому. Таким
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111.-І~ІХО\1

ІІрОІІОНУЕТЬСИ

36а .. шнсунати

ІІ()Н\І3аНі і3 HHe;teHH~IVI у

J(iiO

оGмсжеНН~І

ІІран

;ІКНИЮ1,

ІІр()ІІОНОНаНОЇ ІІре3уМІІІІіЇ, і ІL.іJІі, ИКа

~ІІ<і

()y;Le

ІІерсс;Ііl()іНаП1С~І ТаКИМ СІІОСО6ом, j[.;ІИ ІІрОХО)LЖеНН~І тесту на ІІр0110рІ~іі1-

НісТЬ нормою, яка буце грунтуватися на такій презумпції.

ВЕЧЕРОВА Є. М.
ІІшІіон<LІ hН~Ій уні нерсІл ет «О_.,есhК<І юри_-\І1чна ака_.,е\ІіЯ>>,
лоuснт кафсі]ри криміна.:тьното права.
КаН 1 L~І 1 ШТ ЮрИ,-\11ЧНИХ наук, )lОІlеН"І

ТЕМПОРАЛЬНИЙ ВИМІР КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА:
ОКРКМІ ІVШТОДОJІОПЧІІІ ЛСІШКТИ ІІИТЛІІІІЯ

Час, па ріnні із просторшлКрІН1іІІа.,lЬІІе ПраІЗО

ue

пара~tетр, який .ао:шоляс фіксуnати

13 ДИІІа~tіці,

Не .аишІячись па :шачушість часових координат nиміру, ~tето.ао.1о1·і~1 ЮрИСІІрУ,іlСНІІ.іЇ НСС ІНС Jа~ІИІІІаt-:ТЬСИ тра,Т(ИІІ.іі1но СІІрИ\ЮНаНОЮ на НИ
НЧСН н~І стан ін І Іраноної системи

ll. с. 34].

Як видається, о .сша із причин наявного стану речей криється у недоо
пінці темпоральної проблеvrатики в праві, особ.lиJю на галу3евому рінні.

3на:жаЮ'ІИ на fН1ІЦС3а3На'1СНС, рС30ННО 3НСРНУТИ YHaJ')' на СІІСІ(Ифіку
нtістошюго паnаптаження та утилітарність категорії «час»
пітарному зпаппі, шо

n

n соціо-гума

по.аа.1ьшому па.аасть нюгу ~tаксимальпо різпо

іlскторt Ю J.ЦЇЙС1ШТИ Cl1CTC\1Шti1 aJ l<UlЇJ KpИ\tЇll<UlhliO-ЩXШOllOЇ Cl<:JiCTCl ШіЇ,
Час

фор~ш послЬошюї зміни яnиш і стапіn систеии. котра ха

- ue

рактсри3уєтnоІ набороVІ о3нак.
Зокрема, трина.-Іість- кіJІnкісна сторона часу, а станошІснюІ, (Щ
носІІри\юнаність і3 МИН)СЮП) чсрс3 сnоІп;tснн~І у маі1Gутнt-:, нс:шорот
ність- якісні його ознаки.
Час існує у .авох вимірах: об'єктивно~tу (за самою своєю природою

і пе Jа.1ежпо

ni.a

жо.а1юrо nt:шошеппя .ао чого-небудь зошІішпього та

суб'сктишю~tу (процукт "1юцської психіки, ni,;miк якого ставиться у за
.1ежпість

ni.a

пешшх подій або яшІш).

СІІСІ~Ифікою Т.-ІуVІаЧСНН~І КаТеІ·оріЇ <<ЧаСІ> Н СОІІіО-І)'\13НітарНОVІУ :1На

ННі єтс, 11~0 нін ро:шінюєтnсs.І s.ІкфрактшІnнс S.ІІШІІ(С,

1110 носитn коннсн

uійний характер та розпадається на певні пі.авиди (наприк.1ад, соuіа.lь
ний, правовий то шо).

Так, соuіа.т1ьний час

-

це внутрішня трива.1ість суспі..1ьного життя,

nіп nписапий у зоnпішшо по nі.апошешпо .ао нього триnа"1ість природ
них пpouecin за паяшюсті такого, шо хоnасться пі.а шн1и оптологічпо
«Є.іLИНОІ'ОІ> фі:ШЧНОІ"О Часу і ХараІ<'І'Ср~13УЕТhСИ рі3НОТСМІІОНіСТЮ.
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