
4) слідчі органи зобов’язані були звільняти комуністів під по
руку членів партії, але лише в тому випадку, якщо в останніх був 
дозвіл на взяття арештованого на поруки від парткому чи партійної
комісії;

5) протягом трьох днів після отримання повідомлення про 
порушення справи проти комуніста партком або політвідціл був зо
бов’язаний винести свою думку про направлення справи в судовому 
порядку;

6) думка парторганів про направлення та судове рішення у 
справі було партійною директивою для працівників судово-слідчих 
установ, які є кому ністами.

Практика застосування такого порядку показала, що нерідко 
комуністи, скоївши кримінально каране діяння (навіть тяжкі злочи
ни), завдяки втручанню партійних органів не несли ніякої кримі
нальної відповідальності. І навпаки, до них як до комуністів в де
яких випадках застосовувалося більш суворе покарання.

О.В. Лисодєд

ПРО ВІКТИМОЛОГІЧНУ ПРОФІЛАКТИКУ ШАХРАЙСТВА 
ПРОТИ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ГРОМАДЯН

' Однією із головних умов учинення низки злочинів є віктимна 
поведінка жертви злочину , що у деяких випадках може не тільки 
“розбудити” мотиви, що спонукають до вчинення злочину, але і 
“підказати” саму ідею злочину. Жертва може також сприяти виник
ненню криміногенної ситуації, своєю поведінкою викликати у зло
чинця остаточну рішучість здійснити цей злочин і зумовити перехід 
до активних неправомірних дій. При цьому поведінка жертви нео
бов’язково повинна бути негативною, вона може бути як нейтраль
ною, так і правомірною.

Особливо це актуально при шахрайстві, оскільки від жертви 
залежить саме вчинення цього злочину -  передасть вона добровіль
но своє майно або майнові права чи ні. Усуненню віктимної пове
дінки жертв шахрайства повинні сприяти заходи віктимологічної 
профілактики злочинів. Під цим у кримінології розуміється специ
фічна діяльність різних державних і недержавних органів і соціаль
них інститутів суспільства, направлена на виявлення, усунення або 
нейтралізацію чинників, обставин, ситуацій, що формують віктимну 
поведінку і обумовлюють учинення злочинів, виявлення груп ризи
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ку і конкретних осіб із підвищеною мірою віктимності і вплив на 
них із метою відновлення або активізації їх захисних властивостей, 
а також розробка або вдосконалення спеціальних засобів захисту 
громадян від злочинів і подальшої віктимізації.

На наш погляд, суттєво діючими заходами віктимологічної 
профілактики шахрайства проти власності громадян, реалізація яких 
у сучасних умовах можлива без особливих складностей і витрат, є 
заходи щодо кримінологічної обізнаності населення. У літературі 
зазначається, що кримінологічна обізнаність передбачає постійне 
ознайомлення населення з кількісно-якісною характеристикою най
більше поширених на території даної адміністративно-територіаль
ної одиниці злочинів із метою пояснення способів учинення злочи
нів злочинцями, тобто зняття “таємниці” з їх злочинної діяльності; 
спонукання населення до активної правомірної поведінки і, відпо
відно, усунення віктимної поведінки; виявлення латентних злочи
нів; активізацію діяльності суб’єктів попереджувального впливу 
та ін.

Викладене вище повною мірою стосується і шахрайства. Ін
формація про нові види шахрайства, місце, час, способи і засоби йо
го учинення, про особистість шахраїв і криміногенні ситуації- 
пастки, які створюються ними для здійснення злочинних посягань, 
вплинула б істотним чином на зменшення рівня цього виду злочи
нів.

По-перше, цс можливо здійснити шляхом видання спеціаль
ної літератури. Останнім часом було видано біля двох десятків різ
них науково-популярних і публіцистичних творів, які висвітлюють 
питання попередження шахрайства серед громадян. Незважаючи на 
те, що більшість із них видані в Росії, вони в достатній кількості бу
ли представлені й на книжковому ринку України, оскільки шахрай
ство в країнах СНД еволюціонує приблизно однаково. Багато шах
райських афер починалось у Росії, а потім відтворювалось в Україні 
та інших пострадянських республіках (“МММ”, “Хопер”, “Олби- 
Дипломат”, “Русский дом селенга”, “Властелина” та ін., які транс
формувались на українських теренах у такі, як “Пенсійний фонд 
"Оберіг”, “Український будинок селенгу”, “Фінтраст”, “Quick 
money” тощо). Проблема тут полягає в іншому: 1) через високу ціну 
ця література недоступна широким верствам населення; 2) купувати 
подібну літературу будуть, як правило, не потенційні, а вже реальні 
жертви шахрайських посягань, щоб уникнути, як зазначалося вище, 
подальшої віктимізації. Тому більш ефективним заходом для усу
нення якраз потенційних жертв шахрайства повинно бути видання
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недорогої віктимологічної літератури (видання невеличкого форма
ту типу буклетів, проспектів, брошур) і безкоштовне їх розповсю
дження серед населення. Звісно, це вимагатиме певних фінансових 
витрат, але вони будуть набагато меншими ніж збитки від шахрайс
тва. Зарубіжний досвід підтверджує досить високу результативність 
таких заходів.

Високій ефективності в плані кримінологічної обізнаності на
селення можуть сприяти ЗМІ і, насамперед, телебачення, яке є од
ним із найбільш популярних і доступних. Це, наприклад висвітлен
ня проблем попередження шахрайства в теленовинах, спеціальних 
програмах, направлених на профілактику злочинів, із широким за
лученням працівників правоохоронних органів. Так, розгорнута ак
тивна компанія на телебаченні в кінці 80-х -  на початку 90-х років 
по попередженню такого виду шахрайства, як “наперсточничество” 
привела практично до його повного зникнення. При бажанні, за до
помогою телебачення вдалося б уникнути і величезних наслідків 
“трастового” і “страхового” шахрайства.

Обізнанність населення можлива і через друковані засоби 
масової інформації. Позитивним в цьому плані є теж досвід газет, 
що ввели окрему сторінку, де друкуються матеріали, які висвітлю
ють кримінальну хроніку міста або регіону, питання боротьби із 
злочинністю, діяльність правоохоронних органів. А деякі з 
них створили навіть спеціальні рубрики, що відображають боротьбу 
з шахрайством, розповідають про нові види шахрайства і заходи 
протидії їм. Наприклад, “Уголок Остапа Бендера” у газеті “Уголов
ное дело”, “Записки надувного шарика” у “Харьковских губернских 
ведомостях” і т.ін. Із 1995 р. у Росії видається газета “Мошенники”, 
яка розповсюджувалася і в більшості областей України, а з 1997 р. -  
її український варіант “Мошенники и закон”. На інформаційній сто
рінці цієї' газети вказано, що вона зареєстрована “як видання по ви
світленню роботи правоохоронних органів і громадськості по боро
тьбі і профілактиці однієї з найбільше поширених форм злочин
ності -  шахрайства” . Своєчасно розміщена в них інформація дає 
можливість запобігати “традиційним” видам шахрайства, поставле
ним у сучасних умовах на більш якісний, професійний рівень.

Підвищити рівень обізнаності населення про шахрайство не
обхідно і можливо також шляхом проведення лекцій, бесід, зустрі
чей із різними соціальними групами населення (колективами пра
цівників на підприємствах, установах, організаціях; учнями в школі; 
пенсіонерами за місцем проживання тощо).

Курс лекцій щодо віктимологічної профілактики шахрайства
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(із детальним викладенням видів сучасного шахрайства, засобів і 
прийомів професійних шахраїв, їх кримінологічного “портрета”), 
прочитаний нами в ряді шкіл Київського району м. Харкова для уч
нів старших класів, викликав інтерес не тільки в учнів, але й у вчи
телів.

Вважаємо, що такі заходи можуть здійснювати як наукові 
співробітники, так і працівники правоохоронних органів, дільничі 
інспектори, спеціально підготовлені члени громадських об’єднань. 
Це сприяє підвищенню соціальної активності громадян у правовій 
сфері, формуванню стереотипів позитивної поведінки, небайдужого 
ставлення до порушень законності і правопорядку. Відомо, що ви
сокий рівень латентності окремих видів шахрайства або іноді низь
кий відсоток розкриття деяких інших видів шахрайства залежить і 
від небажання громадян співпрацювати з правоохоронними органа
ми.

С.С. Рогульський

АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
ТА БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ В УКРАЇНІ

Боротьба з корупцією в державі є складовою боротьби із зло
чинністю в цілому. Вона передбачає реалізацію комплексу політич
них, ідеологічних, правових, економічних, організаційних заходів у 
різних сферах життєдіяльності держави, спрямованих на: захист 
конституційних прав та інтересів людини і громадянина; забезпе
чення належних умов для нормального функціонування всіх ланок 
державного апарату; реалізацію заходів по попередженню, виявлен
ню, припиненню і протидії корупції; установлення над її проявами 
ефективного соціального та правового контролю.

Концепція боротьби з корупцією на 1998 -  2005 р. визначає 
дві групи передумов, які сприяють поширенню корупції у державі.

Далі слід поставити питання про те, які основні види корупції 
існують у державній сфері, коло їх поширення в тих чи інших орга
нах держави та методи боротьби з ними.

Доречно буде навести дані соціологічного опиту вання, в про
цесі якого виявилося, що більшість населення України (56,7 %) ви
користовує для вирішення своїх життєвих потреб такий спосіб, як 
дача хабара: 9,7 % давали хабара працівникам виконавчих комітетів 
місцевих рад народних депутатів; 16,7 % -  керівникам промислових 
підприємств, 35,4 % -  працівникам правоохоронних органів, а серед
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