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ОБСТАНОВКА ВЧИНЕННЯ КОНТРАБАНДИ 

ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ 
КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИСучасний період формування правової держави в Україні характеризується загостренням загальної кримінальної ситуації, пов’язаної з поглибленням соціально-економічної кризи в суспільстві. Це, у свою чергу, зумовило значне зростання злочинності у зовнішньоекономічній сфері, у тому числі і контрабанди. Разом з тим, на сьогодні характерною особливістю боротьби з даною категорією злочинів є те, що з 1996 р. спостерігається тенденція до зменшення числа зареєстрованих випадків контрабанди. Якщо в 1996 р. працівниками митних органів було припинено 1021 випадок контрабанди, то в 1997 р. їх число склало 939, у 1998 р. - 727, у 1999 р. - 738, у 2000 р.- 439 і в 2001 р.- 427 [22].Ця обставина, на наш погляд, пояснюється такими причинами. По-перше, тим, що контрабандою стали займатися більш досвідчені злочинці, які з року в рік набувають злочинного досвіду, постійно вдосконалюю™ старі й винаходять нові, витончені способи контрабанди, використовуючи при цьому найпередовіші досягнення науки й техніки. На них працюють консультантами професійні митники, прикордонники та інші “спеціалісти”, яким достатньо добре відомі особливості прикордонно-митного контролю і які знають “лазівки” та прогалини в чинному законодавстві, що сприяють ухиленню злочинців від кримінальної відповідальності. Тому контрабанда, яку недаремно часто називають “другою найдавнішою професією у світі” [19, 28], на сьогодні набула організованого, витонченого і професійного характеру Вона стала “галуззю злочинної індустрії” у сфері кримінального бізнесуПо-друге, зменшення кількості зареєстрованих випадків контрабанди зумовлено внесенням змін і доповнень у законодавство, які посилили контроль за переміщенням через кордон окремих видів товарів, предметів і речовин. В основному ж, на наш погляд, це значною мірою пояснюється відсутністю сучасних методик виявлення й розкриття такого роду злочинів, а також недосконалістю чинного законодавства, недостатнім рівнем професіоналізму практичних працівників, наявністю зловживань з їх боку.Проте слід зазначити, що наведені дані реально не відбивають справжніх масштабів поширення контрабанди. Необхідно враховувати високий рівень латентності цих кримінальних явищ. За оцінками деяких дослідників виявляється лише один із десяти випадків контрабанди, хоча відомо кримінальні справи, за якими встановлювалися раніше не виявлені сотні епізодів контрабандної діяльності [5, 58, 59].Незважаючи на те, що тенденція до збільшення числа кримінальних справ про контрабанду відносно стійка, проте перспективи й можливості їх судового 
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вирішення залишаються невеликими. Так, за даними Служби безпеки України до суду доходить тільки 25% порушених митними органами кримінальних справ про контрабанду, а карається лише десята частина обвинувачених [14, 30].Узагальнення та аналіз практики розслідування контрабанди показують, що митні, слідчі та оперативно-розшукові органи стикаються з серйозними труднощами при розкритті та розслідуванні даної категорії злочинів. Незрідка виникають безвихідні ситуації, коли розслідування вказаних злочинів стає безперспективним, а встановлення злочинців — практично неможливим. Особливо це стосується “безхазяйної” контрабанди.У дослідженні основних положень методики розслідування контрабанди поряд з аналізом слідчої практики необхідно керуватися вченням про криміналістичну характеристику злочину. З огляду на це вважаємо справедливим твердження більшості криміналістів, що “криміналістична характеристика — основа побудови методики розслідування” [15, 315,316], яка має суттєве “значення для вирішення широкого кола вузлових питань теорії та практики розкриття злочинів" [16, 6], оскільки від неї залежить доказування події [24, 106,107].О. Н. Колесниченко і В. О. Коновалова, зокрема, запропонували таке її визначення: “криміналістичною характеристикою називається система відомостей (інформації) про криміналістично значимі ознаки злочинів даного виду, які вібивають закономірні зв’язки між ними і служать побудові й перевірці слідчих версій у розслідуванні конкретних злочинів” [6, 16].Однак досліджуване поняття “криміналістична характеристика” і на сьогодні є дискусійним, і в літературі існують різноманітні думки щодо нього [23;24; 25; 1 ;8; 15]. Як показав аналіз робіт попередніх років (Р. С Бєлкіна, І. Ф. Герасимова, Н. П. Яблокова та ін), сутність її визначення майже не відрізняється від наведеного вище. Отже, зауваження Р.С. Бєлкіна про те, що “роботи останнього часу, незважаючи на пропозиції, що містяться в них, про зміни у визначенні та структурі криміналістичної характеристики, уявлення про неї істотно не змінюють”, є цілком справедливим [1, 289].Головним і об’єднуючим для запропонованих визначень є те, що основу їх конструювання становить інформаційний підхід який включає такі принципи:1) криміналістична характеристика — це не тільки сукупність інформації, а певним чином субординована в систему, абстрагована узагальнена інформаційна модель злочину;2) опису підлягають не всі ознаки для даного виду (групи) злочинів, а тільки типові;3) це не проста констатація ознак на якісному рівні, а характеристика співвідношення їх кількісних сторін [15, 310].Таким чином, криміналістична характеристика контрабанди - це узагальнена, інформаційна модель (графічна й описова), що являє собою систематизований опис типових криміналістично значимих ознак контрабанди, які мають суттєве значення для її виявлення, розкриття та розслідування.Практичне призначення такої характеристики виявляється насамперед у використанні її інформаційного компонента, коли працівники митних органів 
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або слідчі СБУ мають у своєму розпорядженні, з одного боку, узагальнену модель контрабанди, а з іншого — криміналістично значимі ознаки, що мають місце в конкретному випадку виявлення та розслідування цієї категорії злочинів. Ефективність використання названої моделі зумовлена систематизацією елементів криміналістичної характеристики контрабанди й існуванням між ними кореляційних зв’язків, у силу яких встановлення одних елементів дозволяє з достатньою впевненістю прогнозувати характер інших, невідомих на даний момент [28, 14, 15] Порівняльний аналіз існуючих структур криміналістичної характеристики злочинів свідчить про те, що більшість вчених-криміналістів описують 4-5 її елементів [13, 130, 131]. Стосовно контрабанди, на наш погляд, доцільно зупинитися на п’яти основних елементах характеристики: а) предмет злочинного посягання; б) спосіб вчинення і приховування злочину; в) “слідова картина” контрабанди; г) особа злочинця; д) обстановка вчинення контрабанди.
Обстановка вчинення контрабанди є одним із найважливіших елементів криміналістичної характеристики розглядуваної категорії злочинів. Аналіз літературних джерел, свідчить, що деякі автори, розглядаючи криміналістичну характеристику контрабанди, не включають обстановку як структурний елемент досліджуваного злочину [11 ; 21; 20], залишаючи поза увагою таке важливе джерело криміналістично значимої інформації.У криміналістичній літературі по-різному визначається обстановка вчинення злочину; різний і склад елементів, що включається в її структуру. Одні вчені- криміналісти у зміст обстановки вчинення злочину вносять територіальні, кліматичні, демографічні та інші специфічні особливості регіону, в якому вчинено злочин, а також обставини, які характеризують місце, час, інші особливості [17, 94]. О. Ф. Облаков рекомендує “враховувати адміністративно-територіальне, географічне й економічне розташування районів (регіонів), їх соціально-економічну характеристику, специфіку окремих ділянок місцевості (житловий масив, виробнича зона, місце відпочинку), межі охоплення території у ході реалізації злочинного наміру, національний склад населення, його звичаї та традиції” [18, 35].Інші науковці зазначають, що обстановка вчинення злочину містить у собі місце як частину матеріального середовища, що включає окрім приміщення й ділянки місцевості також сукупність різних предметів; сюди ж входять чинники регулятивного характеру, що визначають порядок укладу життя людей, їх поведінку в побуті та трудовій діяльності [9, 149].Деякі вчені-криміналісти характеризують обстановку вчинення злочину через сукупність соціальних, економічних, організаційних, технічних чинників [4, 8], систему обставин та умов [2, 52].Не вдаючись у полеміку щодо доцільності включення тих чи інших елементів у зміст обстановки вчинення злочину, зазначимо лиш те, що їх обсяг і вплив будуть різними залежно від різновиду злочину, оскільки для одних істотне значення мають кліматичні умови, для інших — виробничі чинники, географічне розташування місця вчинення злочину тощо. При цьому, на наш погляд, основним критерієм характеристики обстановки вчинення злочину повинні 



МИТНА СПРАВА №5'2002 23

виступати обставини, які, безумовно, впливають на хід злочину і які враховує злочинець в цілях його успішного вчинення.При розслідувані контрабанди основними криміналістичними ознаками виступають насамперед, місце і час учинення злочину, що утворюють просторово-часові зв’язки й відносини, які мають взаємозв’язаний взаємообумовле- ний характер, а вагомість цих ознак зумовлена передусім необхідністю встановлення просторових меж місця події. Відомості про обстановку злочину “практично завжди мають суттєве значення для первісного криміналістичного аналізу сутності подій його обставин” [26, 67], дають змогу висувати обгрун- товані версії, ефективно планувати й організовувати розслідування.Характерною особливістю контрабанди є те, що місце вчинення цієї категорії злочинів локалізується в просторі й обмежується невеликою площею. Аналіз кримінальних справ про контрабанду дозволяє дійти висновку проте, що місце вчинення таких злочинів у більшості випадків залежить від способу незаконного переміщення товарів, предметів, речовин через митний кордон (переміщення поза митним контролем, переміщення з використанням тайників, шляхом фальсифікації митних та інших документів тощо). В одному місці злочинці переміщують контрабанду шляхом об'їзду, обходу митниць, митних постів, у іншому — поза встановленим часом для проведення митного контролю, а в деяких випадках — тільки в зоні митного контролю шляхом приховування предметів контрабанди від митного контролю.У випадках, коли контрабанда здійснюється з використанням підроблених документів, можна виділити два місця: а) місце вчинення підготовчих дій (виготовлення, підробка, оформлення документів); б) місце безпосереднього учинення контрабанди. Місцем виготовлення документів, як правило, є приміщення самої підприємницької структури або квартира особи, яка виготовляє такі документи, приміщення брокерської контори; місцем оформлення митних документів внутрішня митниця за місцем проживання особи або знаходження підприємства, а при перетині кордону — прикордонна митниця через яку переміщуються товари.Вибір часу для виготовлення таких документів якимось певним закономірностям не підкоряється, оскільки ця дія може відбуватися як протягом усього робочого дня, так і після нього залежно від способу вчинення контрабанди та інших чинників. Отримання й оформлення документів у різних організаціях, підприємствах і на внутрішній митниці здійснюється у відповідні години їх роботи.Безпосереднім місцем учинення контрабанди є зона митного контролю. Це, як правило, приміщення митниці, купе вагона, борт літака, оглядова площадка автомобілів, борт морського чи річкового судна, спеціально відведені місця для проведення митного контролю, оглядові бокси та ін. При вчинені контрабанди шляхом переміщення товарів, речовин з використанням легкових або вантажних автомобілів поза митним кордоном злочинці, минаючи магістралі, в основному вибирають об'їзні дороги, тобто місця з найменш інтенсивним рухом, де дуже низька ймовірність зустрітися з митниками чи прикордонниками [12, 13-15].Вибір часу вчинення контрабанди зумовлений певними закономірностями. Якщо час вчинення контрабанди не пов’язано з розписом транспорту, то 
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злочинці, найчастіше, намагаються вибрати другу половину ночі або кінець зміни митного наряду, що пов’язано зі стомленістю й меншою увагою працівників митниці. Як показала практика, незаконне переміщення товарів здійснювалося вночі в 63% випадків і тільки 12% — вранці. Інколи контрабандисти планують учинення контрабанди у вихідні, передсвяткові чи святкові дні або ж у негоду.При розслідуванні контрабанди час вчинення злочину не тільки має особливо важливе значення, але й сприяє збору й оцінці доказів. Він входить до предмета доказування і належить обов’язковому встановленню. В.М. Мєшков зазначає, що “це елемент криміналістичної характеристики злочину, який відбиває його існування в часі з моменту злочинної діяльності, тривалості його розвитку, послідовності фаз і періодів до моменту закінчення” [10, 6]. У деяких випадках час може впливати на вибір злочинцем місця вчинення злочину, а також на спосіб його вчиненя і локалізацію слідів на місці події.Особливістю умов, що сприяють контрабанді є те, що в Україні, як і в інших країнах СНД, існує тіньова економіка, чим пояснюється високий рівень латентності злочинів у сфері митного регулювання.Узагальнення митної та судово-слідчої практики показало, що умовами, які 
сприяють вчиненню контрабанди, як правило, найбільш частіше виступають: недосконалість і прогалини в чинному митному, кримінальному й кримінально- процесуальному законодавстві; недоліки в організації та проведенні митного контролю; “відкритісь” і “прозорість” митних кордонів; корупція та зловживання службовим становищем у митних і правоохоронних органах; помилки в митній і податковій політиці; недостатній рівень спеціальної підготовки осіб, які здійснюють боротьбу з контрабандою; прогалини й помилки в кадровій політиці в деяких підрозділах митних органів; низький рівень технічного й інформаційного забезпечення митних органів; неналежна міждержавна співпраця в боротьбі з контрабандою та ін.Соціально-економічна становище в Україні, значна різниця цін на окремі товари у прикордонних державах реально впливають на потоки предметів контрабанди, що переміщуються через митний кордон, зокрема, на вивезення з України сировини та стратегічних матеріалів, енергоресурсів, іноземної валюти, історичних і культурних цінностей, або на ввезення в країну промислових і продуктових товарів, спиртних напоїв, тютюнових виробів, автомобілів. “Вигідне” географічне розташування України, сприятливі природно-кліматичні умови зумовлюють зростання контрабанди наркотичних засобів, використання міжнародним наркобізнесом території нашої країни для транзиту, ввезення й вивезення наркотиківГ. О. Дугін відмічає, що елементи обстановки контрабанди відіграють вельми суттєву роль у розробці подальшому застосуванні технічних засобів митного контролю. Кліматичні і природні умови, часові чинники, дислокація митних органів на автомобільному, залізничному, водному й повітряному транспорті визначають систему технічних засобів митного контролю, їх параметри, спеціалізацію, необхідність розробки спеціальних комплексів техніки (3, с. 22,23), а також методи їх оперативного застосування.
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Враховуючи вищевикладене, можна стверджувати, що інформація про обстановку вчинення контрабанди є стержневою в криміналістичній характеристиці, оскільки цей елемент взаємопов’язаний з даними інших елементів зазначеної характеристики. Обстановка вчинення контрабанди значною мірою визначає і корегує спосіб учинення цього злочину, впливає на особливості й структуру його механізму. Спосіб “вибирається з урахуванням можливостей і конкретизується з урахуванням обстановки, що реально склалася, яка у свою чергу може видозмінюватися залежно від використаного способу й особливостей перебігу злочинної події [27, 115, 116]. В останній проявляються окремі важливі риси злочинця (частково або повністю), які формують дану обстановку [7, 52,53]. У зв’язку з цим справедливим є твердження В. К. Гавло, що “встановити по справі істину без комплексного врахування всіх компонентів та етапів обстановки, яка передувала вчиненню злочину, неможливо”(2, с. 52)
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