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Анотацiя. У статтi дослiджується поняття кримiналь-
них правопорушень у сферi економiки, вчинених спосо-
бом обману на морському судні. Сучасний стан боротьби 
зi злочиннiстю характеризується особливостями еко-
номiки. Глобальна економiка вiдкрила економiчнi системи 
країн свiту для вiльних мiжнародних зв’язкiв. Економiчнi 
процеси тiсно пов’язанi зi зловживаннями та їх супрово-
джують рiзноманiтнi обманнi дiї. Поширенiсть отримує 
економiчна злочиннiсть, яка пов’язана з обманом.

Спосiб кримiнального правопорушення вимагає звер-
нення щодо сутностi правовiдносин, суб’єктiв, їх змiсту, 
зокрема, під час експлуатацiї морських транспортних 
засобiв. Особливiсть суб’єктiв правовiдносин на морських 
суднах полягає в тому, що за цi кримiнальнi правопору-
шення несуть вiдповiдальнiсть особи, якi перебувають на 
морських суднах, можуть бути пов’язаними зi службовими 
обов’язками щодо обслуговування судна, тому у разі вчи-
нення ними цих правопорушень вони пiдлягають дисци-
плiнарнiй, адмiнiстративнiй, кримiнальнiй вiдповiдальностi 
за службовi правопорушення. Iншу категорiю осiб станов-
лять пасажири, а також особи, якi використовують морськi 
судна як засоби перемiщення, що визначає особливостi 
квалiфiкацiї протиправних дiй таких осiб. Змiст правовiд-
носин характеризується перемiщенням певних предметiв 
на морському суднi, що породжує у разі неправомiрних дiй 
специфiку способу обману або зловживання довiрою.

Обман може бути способом вчинення шахрайства, 
контрабанди. Найбiльш поширеними кримiнальними спо-
собами обману можуть бути дiяння у Iнтернеті, у сферi 
страхування, з використанням пластикових карток, за 
допомогою комп’ютерної технiки, а також використання 
морських транспортних засобiв у разі перемiщення кон-
трабандних предметiв.

Ключовi слова: економiчнi кримiнальнi правопору-
шення, морське судно, спосiб обману, шахрайство, контра-
банда.

Постановка проблеми. Дослiдження потребує механiзм 
захисту вiд економiчних кримiнальних правопорушень, пов’я-
заних з обманом на морському судні, за допомогою норм 
кримiнального права. До таких норм слiд вiднести: шахрай-
ство (ст. 190 КК України), контрабанду (ст. 201 КК України). 
[8] Мiжнародне спiвробiтництво актуалiзувало розвиток мор-
ського судноплавства. Iнтенсивне використання суден як засо-
бiв перемiщення, розвиток морського туризму посилили роль 
морського транспорту в економiцi.

Подолання злочинностi, яка пов’язана з обманом, потребує 
особливого значення. Дослiдження механiзму цього явища за 
допомогою норм кримiнального права є дуже актуальним.

Метою статтi є аналiз економічних правопорушень, вчи-
нених особами, якi використовують морське судно як засiб 
перемiщення.

Дослiдженню проблеми присвяченi працi таких учених, 
як: П.П. Андрушко, С.Ю. Романов, В.М. Прусс, Є.В. Додiн, 
Є.Л. Стрельцов та iн.

Виклад основного матерiалу дослiдження. Обман як спо-
сiб вчинення злочину є ознакою об’єктивної сторони, це форма 
прояву суспiльно небезпечного дiяння, виступає як обов’яз-
кова ознака складу у випадках, коли вiн: а) прямо зазначений 
у законi, наприклад, обман чи зловживання довiрою у складi 
шахрайства (ст. 190 КК України); б) однозначно випливає зі 
змiсту закону, про що свiдчить характер дiї у разі контрабанди, 
опис якої мiстить диспозицiя статтi 201 КК України. Способом 
контрабанди може бути обман [8].

Спосiб має велике кримiнально-правове значення. Якщо 
вiн є обов’язковою ознакою складу, то його встановлення 
у справi є необхiдним. Спосiб має iстотне значення для пра-
вильної квалiфiкацiї злочину, його аналiз дає можливiсть зро-
бити висновок про iншi ознаки складу кримінального право-
порушення.

Спосiб важливий для диференцiацiї кримiнальної вiдповi-
дальностi. Спосiб вчинення кримiнального правопорушення – 
це форма прояву суспiльно небезпечного дiяння, це певний 
метод, порядок i послiдовнiсть рухiв, прийомiв, що застосову-
ються особою для вчинення протиправного дiяння [11, с. 87].

Обман полягає в тому, що винний шляхом запевнення або 
замовчування щодо обставин, у яких зацiкавлений потерпiлий, 
створює у потерпiлого неправильне уявлення про такi обста-
вини i викликає таким чином у потерпiлого впевненiсть про 
обов’язок або вигiднiсть для нього будь-яких дiй. Обман – це 
повiдомлення потерпiлому неправдивих вiдомостей або прихо-
вування фактiв, повiдомлення, що вводить потерпiлого в оману.

Спосiб вчинення правопорушення є системою дiй з його 
пiдготовки, вчинення i приховування, детермiнованих умовами 
навколишнього середовища i психофiзiологiчними властивос-
тями особистостi. Як правило, такі дiї об’єднанi спiльним зло-
чинним намiром. Однак у деяких випадках за межами способу 
його вчинення може мати мiсце самостiйний спосiб прихову-
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вання (якщо приховування не входить до загального намiру). 
Наприклад, у разі контрабанди спосiб укриття предметiв може 
бути використаний для вчинення кримiнального правопору-
шення, а також пiсля того, як певнi предмети були перемiщенi 
через митний кордон.

Специфiчними є способи обману під час експлуатацiї мор-
ських транспортних засобiв, їх готовність до експлуатації під-
тверджується судновими документами, які характеризуються 
міжнародними та внутрішньодержавними нормативними 
актами [13, с. 90]. У морському праві України поняттю «суд-
нові документи» присвячена Глава 3 Розділу ІІ КТМ України 
[4]. Особливо велике значення для з’ясування протиправності 
діянь, пов’язаних з обманом, мають випадки щодо невиконання 
«Рейсового завдання». Обман може складатись у тому, що пере-
возяться нелегальнi пасажири, бiжинцi. При цьому капiтан 
судна звiтує судновласнику про перебування судна в iншому 
мiсцi, нiж передбачено завданням, про кiлькiсть пасажирiв, що 
не вiдповiдає дiйсностi, а також про кiлькiсть i якiсть вантажу, 
в тому числi наркотичних засобiв. Крiм того, капiтан дає непра-
вильнi вiдомостi щодо заходу у порти та про строки рейсу. Спо-
собом обману можуть виступати надання судна, не вказаного 
у договорi морського перевезення, зiбрання моряками платнi за 
безкоштовнi послуги, а також надання пасажиру каюти, iншої 
за своїми характеристиками, нiж вказано у договорi переве-
зення (бiлеті на проїзд), тощо. Вимоги щодо перевезення паса-
жирів та вантажу визначаються міжнародною конвенцією про 
перевезення морем пасажирів та їх вантажу 1974 р. (Афіни) [6]. 
Попередження правопорушення на морському судні вимагає 
високої кваліфікаціїї моряків, суворого дотримання суднової 
дисципліни [9].

У разі, коли злочинець видає себе за особу, що виконує 
свої службовi обов’язки, видаючи себе за працiвника мор-
ського флоту, здiйснює «обшук» у каютах пасажирiв чи членiв 
екiпажу судна, у процесi якого заволодiває грошима чи цiнно-
стями потерпiлих, дiяння квалiфiкується як крадiжка.

Протягом останнiх рокiв особливо поширений обман 
у сферi страхування морських суден. Як правило, він здiйсню-
ється шляхом завищення страхової суми за допомогою подання 
свiдомо помилкових вiдомостей під час укладання договору 
страхування. Обман, який вчиняється з використанням плас-
тикових карток, характеризується використанням пластикових 
карток для здiйснення безготiвкових розрахункiв за товари, що 
купуються, i наданi послуги.

Обман часто має місце в мережi Iнтернет, особливо в елек-
тронній комерцiї.

Незаконнi операцiї з використанням електронно-обчислю-
вальної технiки як квалiфiкуюча шахрайство обставина (ч. 3 
ст. 190 КК України) [8] – це обманне використання можливо-
стей i засобiв такої технiки, пов’язане з умисним введенням 
(закладанням) в її електронну систему неправдивих (свiдомо 
помилкових) даних, що дає можливiсть шахраю отримати 
певну суму чужих грошей. Обман, який здiйснюється за допо-
могою комп’ютерної технiки, характеризується тим, що злочи-
нець, скориставшись можливiстю для неправомiрного доступу 
до комп’ютерної iнформацiї фiнансового характеру, зосередже-
ної в обчислювальних центрах банкiвських установ, i знай-
шовши прогалини в дiяльностi ревiзiйних служб, здiйснюють 
кримiнальнi операцiї iз зазначеною Iнформацiєю, що знахо-
диться в ЕОМ чи на магнiтних носiях; вносять викривлення, 

неправильнi (фальсифiкованi) данi в програмнi вихiднi данi 
ЕОМ з наступним їх використанням для розкрадань; встанов-
люють код комп’ютерного проникнення в електронну платiжну 
мережу розрахункiв за карткою.

Найбiльш поширеним серед економiчних кримiнальних 
правопорушень, якi вчинюються на морському суднi, спосо-
бом обману є шахрайство, яке передбачене ст. 190 КК України 
[8]. Шахрайством визнається заволодiння чужим майном або 
придбання права на майно шляхом обману чи зловживання 
довiрою [2, с. 187]. Закон посилює вiдповiдальнiсть за скоєння 
цього кримiнального правопорушення, вчинене повторно або 
за попередньою змовою групою осiб, або таке, що завдало 
значної шкоди потерпiлому, а також вчинене у великих роз-
мiрах або шляхом незаконних операцiй з використанням елек-
тронно-обчислювальної технiки, вчинене в особливо великих 
розмiрах або органiзованою групою. Покарання за шахрайство 
встановлене у виглядi штрафу вiд двох тисяч до трьох тисяч 
неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громад-
ськими роботами на строк вiд двохсот до двохсот сорока годин, 
або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмежен-
ням волi на строк до трьох рокiв, а за квалiфiкованi склади – 
у виглядi позбавлення волi на строк вiд п’яти до дванадцяти 
рокiв з конфiскацiєю майна [8].

Об’єктом шахрайства є право власностi, його предметом 
є чуже майно та право на майно.

З об’єктивної сторони шахрайство полягає в протиправ-
ному заволодiннi чужим майном, у набуттi права на нього шля-
хом обману потерпiлого чи зловживання його довiрою.

Це кримінальне правопорушення вiдзначається тим, що 
особа, у вiданнi або пiд охороною якої знаходиться майно, сама 
передає таке майно винному, вважаючи, що останнiй має право 
на нього. Шахрай має на метi шляхом обману чи зловживання 
довiрою викликати у потерпiлого впевненiсть про вигiднiсть 
або обов’язковiсть передачi йому майна чи права на нього.

Передачу майна чи права на нього не можна вважати 
добровiльною, якщо потерпiлий у зв’язку з вiком, фiзичними чи 
психiчними вадами не мiг правильно оцiнити i розумiти змiст, 
характер i значення своїх дiй або керувати ними. Заволодiння 
майном шляхом зловживання цими вадами або вiком чи станом 
потерпiлого за наявностi до того пiдстав може квалiфiкуватися 
як крадiжка, а одержання права на майно за таких обставин – 
розглядатись як недiйсна угода.

Обман може виявлятися у використаннi пiдроблених суд-
нових документiв. У випадках, коли щодо обману винний 
пiдроблює або використовує пiдроблений документ, потрiбна 
квалiфiкацiя за сукупнiстю статей 190 та 358 КК України [8].

Особливостi шахрайства полягають у тому, що потерпiлий, 
будучи введеним в оману, зовнi добровiльно передає винному 
майно або право на майно, вважаючи, що це є правомiрним, 
необхiдним або вигiдним для нього.

Зловживання довiрою є рiзновидом обману. Воно полягає 
у використаннi довiри з боку потерпiлого, яке ґрунтується на 
особистих або юридичних стосунках з особою, яка володiє 
майном, як-от: родиннi або дружнi взаємини, знайомство, 
спiльна службова дiяльнiсть тощо.

Шахрайство вважається закiнченим з моменту фактичного 
одержання винним майна чи права на нього. Розпоряджатися 
цим майном вiн має можливiсть зразу ж, бо передача його 
здiйснюється добровiльно. Обман, що не призвiв до зловжи-
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вання майном або правом на майно, визначається вiдповiдно 
до конкретних обставин як готування чи замах на шахрайство. 
Закiнченим діяння вважається з моменту фактичного одер-
жання винним майна чи права на нього.

Суб’єктивна сторона шахрайства характеризується прямим 
умислом i корисливим мотивом. Суб’єкт усвiдомлює, що вiн 
використовує обман чи зловживає довiрою для заволодiння 
чужим майном або правом на нього, i бажає таким чином заво-
лодiти ним.

Суб’єктом шахрайства може бути особа, яка до вчинення 
злочину досягла 16 рокiв. Шахрайство, вчинене службовою 
особою з використанням службового становища, належить 
квалiфiкувати за сукупнiстю злочинiв, передбачених ч. 1 
ст. 190 КК України i ч. 1 ст. 364 КК України [8]. Так, якщо 
винна особа у разі шахрайства з метою обману чи зловжи-
вання довiрою вчиняє iнший злочин, її дiї належить квалiфiку-
вати за вiдповiдною частиною ст. 190 КК України i за статтею, 
що передбачає вiдповiдальнiсть за цей злочин [8]. Працівники 
морського флоту, які обслуговують судно, за протиправні 
діяння несуть дисциплінарну, кримінальну або адміністра-
тивну відповідальність [5].

Обман як спосiб вчинення кримiнального правопорушення 
використовується у разі контрабанди (ст. 201 Кримiнального 
кодексу України), пов’язаної з перемiщенням через митний 
кордон України поза митним контролем або з приховуванням 
вiд митного контролю: культурних цiнностей, отруйних, силь-
нодiючих, вибухових речовин, радiоактивних матерiалiв, зброї 
або боєприпасiв (крiм гладкоствольної мисливської зброї або 
бойових припасiв до неї), частин вогнепальної нарiзної зброї, 
а також спецiальних технiчних засобiв негласного отримання 
iнформацiї [3, с. 14].

Контрабанда може вчинюватись з перемiщенням певних 
предметiв на морських суднах. Особливої уваги заслуговує 
здійснення капітаном судна контролю за переміщенням ван-
тажу, його кількості, якості, його розміщення на судні.

Безпосереднiм об’єктом кримiнального правопорушення 
є суспiльнi вiдносини, що виникають з приводу перемiщення 
зазначених у ст. 201 КК [8] предметiв через митний кордон 
України i забезпечують встановленi законодавством поря-
док та умови такого перемiщення та внесення щодо бюджета 
митних платежiв. У разі контрабанди зброї та боєприпасiв, 
отруйних, сильнодiючих, вибухових речовин, радiоактив-
них матерiалiв додатковими об’єктами виступають громад-
ська безпека та/або здоров’я населення. Перемiщення або 
дiї, спрямованi на перемiщення не зазначених у нормi про 
контрабанду предметiв через митний кордон України поза 
митним контролем або з приховуванням вiд нього, тягне 
адмiнiстративну вiдповiдальнiсть за статтями 482 або 483 
МК України [10].

Перемiщення через митний кордон України поза мит-
ним контролем або з приховуванням вiд митного контролю 
вказаних у законі предметiв квалiфiкується за спецiальними 
нормами [12, с. 22], зокрема це стосується наркотичних засо-
бiв, психотропних речовин, їхнiх аналогiв чи прекурсорiв, 
фальсифiкованих лiкарських засобiв (ст. 305 КК); пiдробле-
них нацiональної валюти України, iноземної валюти, держав-
них цiнних паперiв чи бiлетiв державної лотереї (ст. 199 КК); 
творiв, що пропагують культ насильства i жорстокостi (ст. 300 
КК); предметiв порнографiчного характеру (ст. 301 КК) [8].

Об’єктивна сторона контрабанди виражається в незакон-
ному перемiщеннi будь-якого iз зазначених у ст. 201 КК пред-
метiв через митний кордон України поза митним контролем або 
з приховуванням вiд митного контролю [8]. Митний кордон – 
це межі митної території України. Він збігається з державним 
кордоном України, крім штучних островів, установок і споруд, 
створених у виключній (морській) економічній зоні, на які 
поширюється виключна юрисдикція України [7]. Межі терито-
рії зазначених островів, установок і споруд становлять митний 
кордон України згідно зі ст. 10 МК України.

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 318 МК митному контролю пiдляга-
ють усi товари i транспортнi засоби комерцiйного призначення, 
якi перемiщуються через митний кордон України [10].

Пiд перемiщенням слiд розумiти перемiщення вiдповiдних 
предметiв на митну територiю України або з цiєї територiї чи 
по такiй територiї транзитом. Слiд зазначити, що перемiщення 
предметiв контрабанди поза митним контролем означає: 1) поза 
мiсцем розташування митного органу; 2) поза робочим часом, 
установленим для нього, i без виконання митних формальнос-
тей; 3) з незаконним звiльненням вiд митного контролю внаслi-
док зловживання службовим становищем посадовими особами 
митного органу (ст. 482 МК) [10].

Діяння вважається закiнченим з моменту фактичного неза-
конного перемiщення предметiв контрабанди через митний 
кордон України, а до цього моменту особа може добровiльно 
вiдмовитися вiд доведення правопорушення до кiнця. 
Добровiльна вiдмова є можливою до моменту прийняття мит-
ним органом митної декларацiї. Замах на контрабанду має 
мiсце, якщо її предмети виявлено до перемiщення через мит-
ний кордон України (пiд час огляду чи переогляду товарiв, 
транспортних засобiв, ручної поклажi, багажу або особистого 
огляду тощо), i квалiфiкується за ч. 3 ст. 15 i ст. 201 КК [8].

Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення 
характеризується прямим умислом. Мотив i мета не мають зна-
чення для квалiфiкацiї контрабанди.

Висновки. Дослiдження способу вчинення кримiналь-
ного правопорушення випливає з вимог кримiнального закону, 
також є важливим для з’ясування алгоритму протиправних дiй, 
що дозволяє глибше розробляти методику розкриття i заходи 
з попередження цих кримінальних правопорушень, а також 
визначати спрямованiсть i характер пошукових заходiв щодо 
виявлення осiб, якi вчиняють діяння, що пов’язані з обманом.

Обман є способом вчинення шахрайства i полягає у наданнi 
потерпiлому неправдивої iнформацiї або приховуваннi фактiв, 
повiдомлення про якi було обов’язковим.

Зловживання довiрою – це вид обману, що полягає у вико-
ристаннi винним довiрливих вiдносин з потерпiлим, заснова-
них на родинних, службових вiдносинах, знайомствi, iнших 
цивiльно-правових вiдносинах.

Особливiстю шахрайства є те, що винний заволодiває 
чужим майном шляхом спонукання самого потерпiлого до 
передачi йому майна чи уступки права на майно.

У разі контрабанди залежно вiд обставин її вчинення 
в одному випадку пiд способом вчинення дiяння слiд розумiти 
також i дiї з його приховування, в iншому – необхiдно говорити 
окремо про спосiб вчинення i спосiб приховування кримiналь-
ного правопорушення.

Вчинення економічних кримінальних правопорушень набу-
ває особливого характеру протиправних дій, пов’язаних з обма-
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ном на морському судні. Його розкриття здійснюється в екс-
тремальних умовах мореплавства. Їх попередження вимагає 
високої підготовки та кваліфікації моряків, а також контролю 
за їхньою діяльністю.
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Dopilka V., Zagorodniuk S. Typology of economic 
offenses related to fraud on a sea vessel

Summаry. The article explores the concept of criminal 
offenses in the field of economics, committed by deception on 
a seagoing vessel. The current state of the fight against crime is 
characterized by the peculiarities of the economy. The global 
economy has opened the economic systems of the countries 
of the world for free international relations. Economic processes 
are closely linked to abuses and are accompanied by various 
deceptive actions. Economic crime, which is associated with 
deception, is becoming more common.

The method of the criminal offense required an appeal 
to the essence of legal relations, subjects, their content, in 
particular in the operation of maritime vehicles. The peculiarity 
of the subjects of legal relations on seagoing vessels is that 
for these criminal offenses are responsible persons who are 
on seagoing vessels, may be related to the duties of servicing 
the vessel, so when they commit these offenses, they disciplinary, 
administrative, criminal liability for official offenses. Another 
category of persons consists of passengers, as well as persons 
who use seagoing vessels as means of transportation, which 
predetermines the peculiarities of the qualification of illegal 
actions of such persons. The content of the legal relationship 
is characterized by the movement of certain objects on a ship, 
which generates, in the case of wrongful acts, the specifics 
of the method of deception or abuse of trust.

The method of deception can be a way of committing 
fraud, smuggling. The most common criminal methods 
of deception may be acts on the Internet, in the field 
of insurance, with the use of plastic cards, with the help 
of computer equipment, as well as the use of sea vehicles 
when moving contraband items.

Key words: economic criminal offenses, sea vessel, 
method of deception, fraud, smuggling.


