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ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ВІД ІМЕНІ ТА В ІНТЕРЕСАХ 
•• 

ЮРИДИЧНОІ ОСОБИ 

З 'ясовуюп1ься окрел4і ОЗІ-Іакz.L, які ІІеобх:ідІ-ІО вz1дiлztn1zt ІІСІ рівІІі n1eop/'Y n1a всп1анови 
mll HQ npaкmlllji для 8ll3J/QЧЄJlf/Я того, llfO ЗЛОЧllН буJІО ВЧZ/ІІЄJІО від ~~~1Є1Іі та 6 інn1ерес; І 

юрztдztчної ocoбzt. 

Вьlясняются отдельньzе npztЗJtaкzt, которьzе необ.:-rодzlkІО вьzделztn1ь на уровп 

n1eopztzt zt установztть на npaкnzztкe д;zя 011ределенztя nzoгo, чnzo npecmynлeІ-І Zte бьz.ІІ J 

coвepzlteнo от UJvtЄHll z.t в Zlнnzepecczx тopzLдztчecк02(J лztlfO. 

Sepcu--ate signs that І11ZLSt Ье distingztishecl at tl1e Іе\1еІ ojtl1eory and set in practice for detern1i 
nation thal ltLrn oztt, that was conzn1itted сІ--іmе ji--oпz tl1e na111e and in inteт--ests а legcІI entity. 
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За повідОМJlенняІVІ І~ІсfJормаційного у r·1равл іння Аr1арату Верховної РадJ!І 

\1 І<раїни, 23 травня 2013 р. Верховна Рада України ухвалила Закон N~ 314-VII 
«l lpo внесення змін до деяких законодавtІИХ актів України (щодо виконан
ІІЯ Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового ре)киму 

J ~J ІЯ України стосовно відповідальності юридичних осіб)>>, доопрацьований 

ІІJ)Оект якого від 21 травня 2013 р. був внесений народними депутатами 
країни 0.1. Махніцьким, П.Д. Петренком, А.А. Ко)кем'якіним, С.Л. Ті

І 'ЇІlком, В.В. Чумаком та А.В. ПшоІ-Ікою. 

Указаним Законом, що згідно з п. 1 його Пр~ttкінцевих положень на
>І рає l.JJtІнності з І вересfІЯ 2014 р., Загальну частину Кримінального ко

) ~ ксу України доповнено розділом XIV1 (Заходи кримінально-правового 
'1рактеру щодо юридичних осіб). який, зокрема, містит? ст. 963 (Підстави 

;~ля застосування до юридиtrних осіб заходів кримінально-правового ха

ІJ~1ктеру). 

ПередбаtІено конкретнvІЙ перелік злоtІинЇв (ст. 209 - легалізація (від

МІ,Івання) доходів, одер)каних злоtІvtнним шляхом; етапі 258-2585 - зло

ІІІНИ терористиttної спрямованості; ст. 306 - використання коштів, зда

утих від незаконного обіг~у І·ІаркоrrиtІІ1ИХ засобів, психотропних petІOBJ!IH, 

і , аналогів, прекурсорів отруйІ·ІІ1Х ttи силь~ІодіюtІИХ реІІовин або отруйних 

111 сильнодіючих лікарських засобів; частини J, 2 ст. 3683
- підкуп служ-

о .вої особи Іоридиttної особи приватного nрава незалежІ·ІО від 

І JJГанізаційно-nравової форми; '-Іаст~rt~ІJ!І 1, 2 ст. 3684
- підкуп особи яка 

ІІадає публіt.tні послуги, ст. 369 - npoпoз~tJL~iя або надання неnравомірl·ІОЇ 

Іt11rоди слу)кбовій особі; ст. 3692
- злов)кивання впл~tвом), за вчинення 

Іt<JtІX уповноваженою особою юр~tІд~ІtІНОЇ особи до останJ1ьої можуrгь бути 

~~астосовані заходи кр~ttмінально-правового характеру (штраср, конфіскація 

ма.йна, ліквідація). 

Підставою (хоtІа в законі пер·едба'-Іено цей термін у множині) для за

,rосування до юр~rtдичної особи заходів кримінально-правового характе

J)У визнаtІено вчинення ·іі уповнова)І<еною особою: 1) від імені та в і~Jтер
, ах юридичної особи будь-якого зі злоtІИІ-Іів, передбаtІених етапями 209, 
06, частинами І і 2 статгі 3683

, tІастинами І і 2 ста1-ті 3684
, статгям.,І 369, 

92 цього Кодексу; 2) від імені Іориди'-Іної особи будь-якого зі злоtІJrІнів, 
11 редбачених етапями 258- 2585 цього Кодексу. 

На рівні наукової дискусії припущення щодо МО)Кливості встановлен-
• • •• • • • 

ІІЯ ПОСЛ1ДОВНОГО nорядку ПрJ!ІТЯГ~НеННЯ ДО КрИМІНалЬНО1 ВІДПОВІДалЬНОСТІ 

·початку фізичної особи , яка є уповнова)кеною, а потім - юрид~tІчної; 

ІІабрання обвинувальним вироком законної сили щодо фізиtІної особи має 
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n~редувати процесуальним заходам щодо юридичної) вже було свого tІ~t L ' 

висловлено в літературїІ. 
Отже, від імені та в інтересах юридичної особи мають бути вчин 11 1 

такі злочини: легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочиннІ1 f\ 

шляхом; використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркот~І'І 

них засобів, психотропних речовин, їх аналогів, nрекурсорів, отруйних 'ІІІ 
сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобіtІ · 

підкуп особи, яка надає публічні послуги; nропозиція або надання непр<t 

вомірної вигоди службовій особі; зловживання впливом. 

Від імені юридичної особи і не обов'язково в ·1і інтересах мають бу'ІІІ . ~ 

вчиненІ терористичнии акт, втягнення у вчинення терористичного ак'І 

публічні заклики до вчинення терористичного акту, створення терор~tІ 
•• •• • ••• 

тиlJНОІ групи чи терористичноt органІзацІІ, сnрияння вчиненню терори 

тичного акту або фінансування тероризму. 

Вчинення nевних дій від імені будь-якої особи означає, що остаJ.ІІt 

через своїх уповноважених представників виступає суб'єктом у відпові; 

них правовідносинах та отримує права й приймає на себе пов'Язані з ци 
конкретні обов' язки. 

Формулювання <<вчинення злочину від імені юридичної особи>> п 

роджує такі запитання: 1) LJИ має вона публічно або іншим чином позtі' 
чити себе відповідальною за конкретний акт легалізації, підкупу, проп 

зиції або надання неправомірно) вигоди, зловживання вnливом, створенІ І 

терористичної групи чи терористичної організаціУ, фінансування терори · 

му тощо; 2) що є необхідним та достатнім доказом вtІинення певн 1 

злочину від імені конкретної юридичної особи; З) чи мають власни 

(акціонери, уtІасники) цієї юридичної особи бути обізнаними щодо к 11 
• •• 

кретних злочинних дІянь та схвалювати ІХ, адже на них nаде тягар 11 

слідків штрафу, конфіскації майна або ліквідації; 4) чи мають особи, я 
утворюють виконавчий орган (керівники, їх заступники, члени правліІІІ 

рад, ревізійних комісій тощо) цієї юридичної особи, бути обізнаними щ ; 
• •• 

конкретних зло'-Іинних дІянь та схвалювати ІХ. 

Якщо для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочиннІ 

шляхом, використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичн 
засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйни. 1 

сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засо і 
• 

1 Радутни й, О.Е. Кримінальна відповідальІ-І Їсть юридичІ·ІОЇ особи ста1~е крок<.) 1; 
закріплення віртуальності житгєвого простору// Е11ектронне 1-1аукове <І>ахове видаІІt 
Hau. УІ-І-ту «Юридична Академія України ім. ЯросJІава Мудрого».- No І /2011 //[Ел 
троІ-Іний ресурс]. - Режи~t доступу: http://natІka.jllr-academy.kharkov.ua/. - ЗаrоJlОІІ 
з екра•Іа. 
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1 · ~1 інших злочинів, будуть використанні пе'-Іатка та офіційні бланки юри

J t~Ічної особи, це ще не має означати, що кримінальні правоnорушення 

вчинені від імені останньої. Аналогічна ситуація складається тоді, коли 

1удь-яка фізична особа використовується іншою фізичною особою всліпу, 

rtобто -.-.. свідомістю не охоплюється фактична сторона та суспільна небез
нечність діяння (наприклад, офіціант подає склянку води, в яку кухар . ~ . ~ 

;~одав отрути; п1длеглии виконує наказ, але не усвІдомлює иого незакан-

ІІість тощо). 

Для того, щоб встановити факт вчинення злоtІину від імені юридичної 

особи необхідно, щоб дії або бездіяльність були вчинені тільки уповно-

11(1Женою фізичною особою та в межах наданих їй повноважень і компе-
••• 

, І~еНЦІІ. 

Згідно з приміткою 1 до ст. 963 КК України під уповноваженими осо
~ )ами юридичної особи слід розуміти будь-яких ·ij службових осіб, а такО)І< 
іІІших осіб, які відповідно до закону, установчих документів юридичної 

)Соби tJИ договору мають право діяти від імені юридичної особ~tІ. 

Але жодні повнова)кення, закріплені в заrальнообов' язкових, від о-
• 

М 1ІИХ, статутних та tнших локальних документах, а також у договорах чи 
• • 

)LОВtреностях, не надають представникам виконавчих органІв прав щодо 

В'Іинення протизаконІі~Іх діянь. Жодний із цих актів не надає повноважень 

ІІJ)едставникові вчинювати від імені юридиttної особи легалізацію (від-

tивання) доходів, підкуп особи, яка надає публіtІні послуги, здійснювати 

'іJІовживання впливом, вчинюват~І терористиtІНJtІЙ акт, фінансувати теро

І І~Ізм тощо. Вчинення подібних дій обов'язково озна1.1атиме вихід за межі 
• •• • • 

t мnетенцtt, 1 це у кожному виnадку не даватиме пІдстав стверд)кувати, 

ІІtО дії вчинені саме від імені юридичної особи. 
Формулювання <<Вttинення злочину в інтересах юридиttної особи>> nо

І оджує такі заnитання: 1) в якому саме змісті (широкому чи вузькому) слід 
J1Озуміти інтерес юридичної особи; 2) який саме інтерес, в чому він по
tяrає; З) як він має співвідносит~ttся зі статутною метою та цілями діяль

ІІості; 4) якими засобами слід доводити його наявність, що є належними 
• • 1 а достатнІми доказами у справІ. 

Кожна юридична особа створюється з метою, яка не може відкрито 

Іі '·гупати у протиріччя з вимогами закону, інакше в офіційній реєс,грації, 

'якої по'ttинається ·іі існування, буде відмовлено. Разом із тим, прив'язка 

1 )І<ного різновиду nередбаt.Іених злочинних дій (легалізація (відмивання) 

; ходів, одержаних злоtІинним шляхом; використання коштів, здобутих 

від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
шалогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних 
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чvt сильнодіючих лікарських засобів; підкуп особи , яка надає пубJІічні по

слуги; пропозиція або надання неправемірної вигоди службовій особі ; 

зловживання впливом) до загальної мети отримання прибутку чи полегшен

ня здійснення статутної діяльності фактично усуне необхідність установ

лення наявності або відсутності розглядуваноЇ обов'язкової ознаки. 

Важливим аспектом також є створення системи противаг та стриму

вань для захисту інтересів трудового колективу юридичної особи, адж 

внаслідок ліквідації останньої будуть втрачені робочі місця та зруйнова~Іі 

багаторічні кар' єри; внаслідок конфіскації майна буде паралізована робо

та підприємства, установ~tІ чи організаці]·, що фактиtІНО призведе до ті ї 

самої ліквідації; внаслідок штрасру можуть бути скороtІені соціальні за

ходи й програми (додаткові nреміальні виплати за наслідками ycniwнor 

виконання завдань, соціальні пакети у виді медиtІного обслуговування т· 

відпочинку, транспортування, надання інших послуг). 


