
конфіскаІІіЇ на І ІііІстані юри;шчної t-:;(ності норм у VІсжах о;(нієї І'а .. 1у:1і та 
о;(норі;(ності фактично1п 3\1істу, ики ti нкюує на t-::ІИ ну іLІІ}І нсіх сутнісну 
характеристику- ни;ІучеНН}І \шtіна на користh;(ержани. 

Інститут конфіскації у крю .. tіна.:JЬНО:\tу праві, виходячи з його вну
трішньої структури, :\южна визнати c:к..la..JHИ:\f, і тому його сліJ поці.тшти 

па три субіпститути. які ко:мп.:Jекспо регу.:Jюють С..JИІІИЙ :масиn суспі:Jь
пих nіцносип. шо nипикають nпас.1ідок застосушшпя конфіскації у тій 

чи іншій формі. 
Таки\1 чино\1, інститут конфіскаІ(іЇ у криVІіна;ІhНОVІУ 11рані - 11е 

<.:ИСТС\1а 30ННіІІІ HhO-oфopVІJICI01X НОрVІ Н \1СЖ3Х КрИVІіна;ІhНОІ'О 33КОН)', 

які характеризуються оцноріцністю фактичного з:\'Іісту, що ко:мп.:Jексно 

регулюють суспі:Jьні відносини, які виникають внасліцок застосування 

конфіскації :\tайпа як nицу покарапня та :шходу кри:~ліпа.1ьпо правоnого 

характеру шоцо юрицичпих осіб, а також спеuіа.1ьпої конфіскації як ін

шого захоцу кри:\tіпа.:JьІю-праnоnого характеру, 
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МАКОВЕЦЬКА А. О. 

Наuіона:тьний університет <•Одеська юри,л-І'ша акаде:мія», 

аСІІіран 1- кафе,(р11 Кр11МіНШІ hHOI'O І І рана 

ДЕФІНІЦІЯ •ОБ•єкт ЗЛОЧИНУ» ЩОДО ЗЛОЧИНІВ 

У СФЮ'І ВИКОРИСТЛІІІІЯ ІІРИРОДІІИХ Р~:СУРСІВ 

Об'єкт зJючину є оцнією з обов'язкових ознак ск.тшцу з.:Jочину Він 

цо:шо.1яс з'ясуnати юридичну та соціа.1ьпу сутність з.1очшІу, суспіТІьпо 

небезпечні насліцки, об'сктишю кnа.1іфікуnати 1.1очип, nі..J:\tежоnуючи 
tіоІ'О ні.іL схожих 3Jючинін. На <:hоІ·о.іLНіІІІ ніі1 ;tcнh не ниро(іІсно ЕJ(Иної 

ІІ(НИ ІLіЇ ІІНЩО НИ3Н3 чен Н}І ІІОН}ІТПІ <<OG't-: КТ 3.:ІОЧ ИН У•>, у ТО\ІУ Ч И<:JІі і ТаКИХ 

;tефініІ(іtі ~ІІС «oG't-:КT СКО~ІОІ'іЧНОІ"О 3JІОЧИНУ>>, а ТаКОЖ «oG't-:КT :1~10ЧИНШ у 
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сфері никористан ни ІІриро;tних рссурсін•), ІІ(О СІІінні,т(носнтhс~І3ІЮІІсрс

ЛНІМ ик частина 1 І(UС . 
.Jl,oc;Іil(ЖCHHIO ІІрОGJІСМНИХ ІІИТаНh Yl(OCKOHaJICHH~I ІЮЮІТі~-ЇНО-Ка

ТеГОріаЛЬНОГО апарату, а саме визначення об'єкта з.1очину взага.1і та у 

сфері використання приро.іІних ресурсів приділяли увагу провідні на

уковці, зокрема: М. І. Встров, Е. М. Жевлаков, О. Ф. Кістяківський, 

І. В. Лавигіпа, В. К. Матвійчук, П. С. Матишеnський. І. І. Митрофанов, 

В. А. Нерсесяп, Н. В. Нетеса, О. А. Петрухіна, А. А. Піопткоnський, 
А. М. Притула, І. А. Санічен ко та інн1і. 

В теорії криv1іна.ІhНОІ'О 11рана існу~:-: Gс3JІіч ІІ(НИІІ.ій ІІ(ОJ(О ниJначснюІ 

об'єкту зло~шну. О. А. Петрухіна ви1ІL1яє три основні концепuії: наТ)1)а

ліст:ичну, ко:\1біновану та соціа.тrьну [l;c. 1861. Натуралісти~rна концеп
ція nи.іІасться недостатньо доці1ьпою, адже ототоЖІrюс об'скт та пре.іІ

мет злочину~ :шодячи його .іІО конкретних приро.іІІІИХ ресурсів. Друга 

конuепuія критикусться з огля,;:rу па те. шо пор1Іі праnа пе заnдасться 
ІІІко;ш та нона нисту11ає не оG\-:кто\І J.ІЮЧ~Іну, а 11іщ:таною криміна.ІІhної 

ніщюні;tа.,Іhності. Соціалhна конІ(СІІІ(і~І нGача~:-:тhси найGі.ІІhJІІ н,Іщ.юю, 

адже вона ураховує існуючі соuіа.1ьні зв'язки, які охороняються кр:имі

нальним законом та правові б.1ага, цінності, інтересJ.І. 

Щоб визначити об'єкт злочинів у сфері використання приро.іІ

пих pecypcin, потрібно спочатку nняnити об'скт екологічних злочи
нів. Згідно з Постаноnою Пленуму Верхошюго суду України N2 17 nід 
2()()4 р. о()\:КТО_\1 СКШІОІ'іЧІІИХ J.ІІОЧИІІіВ ВИСТУІІаІОТІ> сусІJі.,ІІ>ІІі Ві}(ІІОСИІІИ 

у сфері OXOJJOIIИ КОІІСТИТУІLіЙІІОІ'О ІІрава І}JОМаЮ.JІІ ІІа 6с:НІСЧІІС )LОВКі.,І

ЛИ, а також у сфері охорони, никотнІстан ни, 3Gсрсжсння і ні,т(тнорснни 

ІІриро;(них рсС)1Jсін, 3аGсJІІсчснни скож)І'ічної Gс3ІІски, :шІю6іІ·анн~І й 

усуНСННИ НСГаТИННОІ'О НІІJІИНУ І'ОСІІО/(арСhКОЇ та і НІІІОЇ l(іИЛ hHOCTi .11 Юі[ИНИ 
на навко.1ишнє приро.іІне сере.Jовище, збереження генетичного фонду 

живої приро.іІИ, .1андшафтів та інших приро.іІних ко:мп.1ексів, унікаль

них територій, а також природних об'сктіn, поn'язапих з історико-куль

турною СПа.іІЩИІІОЮ. 

Об'скт еко.1огічних злочипіn як суспільні nідносшш розг.lяда

ютh І. В. Лани1·іна. В. К. Матнійчук, І. І. Митрофанон, Н. В. Нстсса, 

А. М. Приту;Іа, та інІІІі. НаІІрІ1К.-Іаіr, Е. М. Жсн;Іакон та І. А. Санічен ко 

у якості об'єкта екологічного посягання виділяють суспі.1ьні ві.іІ

носини шодо збереження якісно сприятливого природного сере.іІ

оnища, раuіопа.1ьпого використання його pecypcin, забезпечеrшя 

екологічної бе:шеки паселення [4,с. 197; 5,с. 48]. І. І. Митрофанов і 
А. М. Притула стверджують, що о6'скто11 екологічних з.1очипів с сус

ІІі.ІІhні ні;LНОСИНИ, 11(0 :иGС3ІІСЧУЮТh ОХОрону HaHKOJIИIIJHhOI'O ІІрИрО;L
НО!'() ССрС,і~ОНИІІ(а, раІІlОНШІhНС НИКОр~ІСТаННИ рссурСІН та CKOJIOilЧHY 

безпеки [б,с. 161 
Вищезазначені визначення найбільш В1Іа.1о швначають об'єкт еко

логічних злочинів, адже :\1істять основні три сюш;юві, що захищаються 
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KpИMiHaJihHИVI 3i1KOHOVI Н СКОJІОІ'іЧНіЙ сфері. (І{ о СТОСУЄТhС$.1 ІІрИрОіlОКО

ристунаНН$.1, ТО :ш6С3ІІСЧСНН~І.ІИІІІС раІІіОНаJІhНОІ'О НИКОрИСТаН НИ рссур

сін н6ачаєтnси не Іюнним. 

М. І. Вєтров та В. А. Нерсесян об'єкто:м екологічних злочинів визна

чають суспіТІьні відносини у сфері встанов.1еного екологічного право

поря;:rку та екологічної безпеки суспільства [7 ,с. 319; 8,с. 118] . 
.Цапе nилшчешrя nбачасться запа;:rто розширюючи11 обсяг еко.lогіч

пих злочипіn, адже с бе:шіч :шочипіn. порушуючих екологічний поря
l\ОК, НС НііlНСССНИХ .JtO НИІІ(СНІ«В<і.НОЇ І«lТСІ'ОріЇ та, ИКі НС Vl<liOTh на МСТі 

настаННИ НаСЛJ,Т(КІН у НИІ-:JІ~ЩІ Т<і.КОІ'О ІІЩ1УІІІСНН~І. 

Ана.1ізуюч:и '3акон України <(Про охорону навко.1ишнього пр:ирод

ного середов:ища•>, :можемо ;:rійт:и висновку, шо законодавець ставив за 

:мету не лише раціональне, а й ефективне, економне та обГрунтоване 

приро;:rокористуnюпrя. 

Економним nикористашrя:м приро;:rпих pecypcin nиступас комп.lек
снс ІІрИрО;[ОКОрИСТуНаНН~І на ОСНОНІ ІІІИрОКОІ'О :шстосунаННИ НОНПНІХ 

І'СХНОJІОІ'іЙ l2J. 
ОбГрунтованим природокористування:м є викор:истання приро;:rних 

ресурсів пр:и якому екологічні, еконо:\rічні та соціальні інтереси сус

пільства узго;:rжені між собою. Дана позиuія певною мірою вхо;:rить ;:ro 
концепції Сталого екологічного розшпк): Також обГруптошшим nnажа

сться uілеспря:моnане природокорис-туnаппя. 
Ефсктиш1с використаншІ ІІриро_іlІІИХ ресурсів о:>Ішчас отри_v1аІІІІ}І 

І ШЙВИЩИХ СКОІІО_\1 іЧІІИХ ІІОК<і.JІІИ КіВ І ІрИ СКСІІJІуатаціЇ ресурсів J І ШЙМСІІ

ШИМИ :штраТа\1И l3J, утому ЧИC~li,ttaii0i.:tt,lll6CJllCЧllИM Cll0Co60M. 

13ИХ0і[$.ІЧИ] НИІІІСНИКJІаі[СНОІ'О, о()\;ктом 3ЖРІИНіН у сфері КИКОрИС

ГаННИ ІІрИрО)(НИХ рссурсІН НИСТУІІаЮТh cyCІII.IIhHJ НІі[НОСИНИ, ЩО ОХОрО

НЯЮТЬСЯ кримінальни:м законо~·! і яким наноситься шко;:rа, шодо збе

реження якісно сприятливого приро;:rного середовища, раціонального, 

ефектишrого та екоІІО:\tного використання природних pecypcin при 
узгодженні еко.1огічпих, економічних та соціальних іптересіn. 
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