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Текст лекції
1.
Кваліфікація адміністративних правопорушень, що посягають
на здоров'я населення
Предметом адміністративних правопорушень, передбачених статтею 44
та статтею 106¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення, є
наркотичні засоби та психотропні речовини. Термін «наркотичні засоби»
походить від грецького «narkotіkos», що означає «той, що приводить у
заціпеніння». Термін «психотропні речовини» походить також від грецького
«psuche» - душа, і «tropos» - поворот, напрямок.
Терміни, якими прийнято називати вказаний предмет адміністративного
проступку, визначаються не тільки за спеціальним професійним критерієм, але
й юридичним. Вони увійшли до законодавчих актів, не лише тих, що
регулюють адміністративну відповідальність, але й тих, що встановлюють
порядок обігу цих предметів.
Наркотичні засоби і психотропні речовини визнані такими, обіг яких
забороняється або допускається лише з метою, чітко визначеною в законах.
Слід зазначити важливість визнання суспільної небезпеки цих засобів не тільки
для окремої країни, суспільства, держави, але і в цілому у світі, про що свідчить
низка міжнародних правових актів, які видавались в різні періоди нашої історії.
Психотропні речовини, зазначається в законі, являють собою будь-які
природні або синтетичні речовини і матеріали, кваліфіковані як такі в
міжнародних конвенціях, а також інші речовини і матеріали, які є
небезпечними для здоров'я населення при зловживанні ними і віднесені до
зазначеної категорії Міжнародним комітетом з контролю за наркотиками ООН.
В КУпАП містяться окремі делікти, спрямовані на боротьбу з
правопорушеннями у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, а саме: ст.
44 (незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання
наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих
розмірах); ст. 44¹ (ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження);
ст. 106¹ (невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного
маку чи конопель, місць їх зберігання та переробки); ст. 106² (незаконний посів
або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель). Зазначимо, що
ОВС підвідомчі лише ч.1 ст. 44, ст. 44-1 та ч.2 ст. 106¹.
Стаття 44 КУпАП передбачає адміністративну відповідальність осіб за
незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, а також пересилку
наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих
розмірах.
На жаль, у науково-практичному коментарі до багатьох статей КУпАП,
до яких в останні роки вносилися доповнення і зміни, у тому числі і до статті,
що коментується, після прийняття Закону «Про обіг в Україні наркотичних
засобів, психотропних речовин...» від 15 лютого 1995 р. не розглядаються
особливості провадження за вказаними адміністративними проступками. Проте
потреба в ньому при здійсненні адміністративно-юрисдикційної діяльності
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органів внутрішніх справ виникає щодня, у зв'язку з чим необхідно визначитися
з вищезазначеними термінами у ст. 44 КУпАП.
Об’єктом правопорушень передбачених ст. 44 КУпАП, є суспільні
відносини у сфері охорони здоров’я населення та у сфері державного
регулювання обігу наркотичних засобів або психотропних речовин (згідно із
Законами України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів і прекурсорів», «Про заходи протидії незаконному обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню
ними»).
Об’єктивна сторона правопорушення виражається у незаконних
виробництві, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні наркотичних
засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах
(формальний склад).
Так, вироблення наркотичних засобів - це відділення макової соломки або
соку (опію) від рослин маку або листів, суцвіть і смоли від конопель.
Виготовлення (виробництво) наркотичних засобів або психотропних
речовин – усі процеси, за винятком вироблення, за допомогою яких можуть
бути отримані наркотичні засоби або психотропні речовини, у тому числі
шляхом екстракції або рафінування, а також перетворення одних наркотичних
або психотропних речовин на інші наркотичні засоби і психотропні речовини.
Незаконне придбання може відбуватися шляхом купівлі, одержання в
обмін на інші товари і речі, сплати боргу або дарування, присвоєння знайденого
тощо.
Зберігання полягає у фактичному володінні (таємному або відкритому)
наркотичними засобами або психотропними речовинами.
Перевезення і пересилка – переміщення наркотичних засобів або
психотропних речовин з одного місця в інше в межах України.
Умовою кваліфікації діянь, передбачених цією статтею, якості
адміністративного правопорушення, є:
відсутність мети збуту;
невеликі розміри наркотичних засобів і психотропних речовин.
Ці розміри визначаються відповідно до Таблиці невеликих, великих та
особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу затвердженої Наказом МОЗ
України від 1 серпня 2000р. №188 (зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 16 серпня 2000 р., №512/4733).
До таблиці №1 включені наркотичні засоби, що на сьогодні
використовуються в Україні в незаконному обігу (бупренорфін, дезоморфін,
канабіс, героїн, кодеїн, метадон та ін.).
На підставі міжнародної практики боротьби з незаконним обігом
наркотичних засобів, що базується на визначеній добовій дозі (ВДД), за даними
Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООНвстановлені розміри
кількості наркотичних засобів:
- невеликих ті, що не перевищують 10 ВДД;
- великі – у межах від 100 до 1000 ВДД;
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- особливо великі перевищують 1000 ВДД.
Розміри кількості наркотичних засобів рослинного походження, а також
виготовлених у вигляді екстрактів, витяжок, відводів, інших рідин, згідно з
існуючими методиками криміналістичних досліджень визначаються у
перерахунку на суху речовину.
Диспозиція статті, що аналізується, передбачає адміністративну
відповідальність за незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення,
пересилку наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в
невеликих розмірах.
«Без мети збуту» означає, що в особи - власника наркотиків відсутній
намір будь-яким засобом їх реалізувати (продати, подарувати, дати в борг,
ввести ін'єкцію іншій особі та ін.).
При складанні протоколу про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.
44 КУпАП посадовим особам органів внутрішніх справ необхідно попередньо
здійснити ряд дій:
1. Визначити кількість наркотичних засобів. Для цього слід виходити з
даних таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному
обігу, затверджених наказом МОЗ України від 1 серпня 2000 року №188. З
метою визначення розмірів необхідно провести зважування наркотичних
засобів, про що складається акт.
2. Провести вилучення наркотичного засобу або психотропної речовини
відповідно до вимог, які визначені у ст. 265 КУпАП.
3. Надсилання вилучених наркотичних засобів для дослідження з метою
встановлення їх вмісту (чи містить речовина наркотичні компоненти).
Результати дослідження оформляються довідкою спеціаліста.
При оформленні справи про порушення, передбачене ст. 44 КУпАП
(незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання
наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих
розмірах), правозастосувальнику необхідно визначитися з термінами, що
містяться у зазначеній статті.
Закон України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних
речовин, їхніх аналогів і прекурсорів», з урахуванням міжнародних зобов'язань
України регулює суспільні відносини у цій сфері, визначає права й обов'язки
державних органів, юридичних осіб і громадян, які беруть участь у такому
обігу на території України.
Слід звернути увагу на те, що протокол про адміністративне
правопорушення за ч. 1 ст. 44 КУпАП складається уповноваженою на те
посадовою особою органів внутрішніх справ (ст. 255 КУпАП) тільки після
виконання зазначених дій, відповідно до вимог КУпАП.
Вчинення правопорушення, передбаченого ч.1 цієї статті тягне за собою
накладення штрафу від вісімнадцяти до сорока трьох неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до
п'ятнадцяти діб.
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Стаття 44¹ (ч. 1)передбачає відповідальність за ухилення особи, хворої на
наркоманію, від медичного огляду на наявність наркотичного сп’яніння, а
також (ч. 2) ухилення особи, яка зловживає наркотичними засобами або
психотропними речовинами, від медичного обстеження. .
Безпосереднім об'єктом цього проступку є здоров'я громадян і порядок
проходження медичного огляду та медичного обстеження особами, які
вживають наркотичні засоби та психотропні речовини з немедичними цілями.
Цей порядок встановлений Законом України «Про заходи протидії незаконному
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та
зловживанню ними».
Особа, стосовно якої до органів Міністерства охорони здоров'я України
або Міністерства внутрішніх справ України від установ, підприємств,
організацій, засобів масової інформації або окремих осіб надійшла інформація
про те, що вона незаконно вживає наркотичні засоби або психотропні речовини
чи перебуває у стані наркотичного сп'яніння, підлягає медичному огляду або
обстеженню.
Факт незаконного вживання наркотичних засобів або психотропних
речовин встановлюється на підставі показань свідків, наявності ознак
наркотичного сп'яніння, результатів медичного огляду, а також тестів на вміст
наркотичного засобу або психотропної речовини в організмі особи.
Встановлення наявності стану наркотичного сп'яніння внаслідок
незаконного вживання наркотичних засобів або психотропних речовин є
компетенцією лише лікаря, на якого покладено обов'язки щодо проведення
медичного огляду (обстеження), а діагноз «наркоманія» встановлюється
лікарсько-консультаційною комісією.
Порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають
наркотичні засоби або психотропні речовини, визначається відповідною
Інструкцією, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України,
Міністерства юстиції України від 10 жовтня 1997 р. за №306/680/21/65/5/.
Медичний огляд проводиться за направленням працівників органів
внутрішніх справ, а медичне обстеження – за направленням лікаря-нарколога
згідно Порядком проведення медичного огляду та медичного обстеження осіб,
які зловживають наркотичними засобами або психотропними речовинами з
затвердженим спільним Наказом МОЗ України МВС України від 16 червня
1998 р. №158/417 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 липня 1998 р. за
№482/2922). Працівники ОВС видають відповідні направлення на такий
медичний огляд.
В Україні простежується тенденція до збільшення кількості осіб, які
вживають наркотики та психотропні речовини. Зазначимо, що збільшується не
тільки загальна кількість осіб, що перебувають на обліку, в наркологічних
службах, лікувальних установах а також і кількість осіб, які протягом тривалого
часу, із року в рік, перебували на такому обліку.
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Вражає таке явище, як розповсюдження зловживання наркотичними
засобами серед жінок і молоді, що негативно впливає не тільки на їхнє здоров'я,
але й шкодить генофонду нашої країни.
Об'єктивна
сторона
цього
адміністративного
правопорушення
(формальний склад) проявляється в ухиленні особи, хворої на наркоманію, від
медичного огляду на наявність наркотичного сп'яніння (за частиною першою
статті 44¹) та ухиленні особи, що зловживає наркотичними засобами і
психотропними речовинами, від медичного обстеження (за ч.2 ст. 44¹).
Як бачимо, склад проступку, передбачений частиною першою цієї статті
відрізняється формами скоєння, за суб'єктом ухилення та особливостями
об'єкта (ухилення від медогляду, ухилення від медобстеження).
Ухилення від медичного огляду хворого на наркоманію, а також
ухилення особи, що зловживає наркотичними засобами і психотропними
речовинами, від медичного обстеження полягає в неприбутті без поважних
причин або у відмові з'явитися до наркологічного диспансеру для огляду або
обстеження. Направлення або виклик особи для відповідного огляду чи
обстеження й установлення діагнозу може бути письмовим або усним, однак
для встановлення факту дійсного небажання пройти обстеження або огляд,
ухилення від цього, на наш погляд, виклик у медичний заклад повинен бути
тільки у письмовій формі.
Суб’єктивна сторона цього правопорушення визначається ставленням до
наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого умислу
(формальний склад).
Вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 44¹ КУпАП тягне за
собою накладення штрафу від десяти до двадцяти, а ч.2 – від двадцяти п’яти до
п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Враховуючи викладене, слід виокремити адміністративно-деліктну
діяльність суб’єктів адміністративної юрисдикції, тобто компетентність
вирішення справ про вчинення адміністративного правопорушення у сфері
обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, за здійснення яких
передбачається накладення адміністративних стягнень.
Для вирішення питання щодо порушення адміністративної справи і
складання протоколу за ст. 44¹ КУпАП (ухилення від медичного огляду або
медичного обстеження), посадовій особі органів внутрішніх справ слід також
усвідомити зміст термінів, що застосовуються в зазначеній статті.
Частина 1 ст. 44¹ КУпАП встановлює адміністративну відповідальність за
ухилення особи, хворої на наркоманію, від медичного огляду на наявність
наркотичного сп'яніння. Закон України «Про заходи протидії незаконному
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і зловживанню
ними» дає поняття особи, хворої на наркоманію.
Хворий на наркоманію (наркоман) - особа, якій у встановленому порядку
медичною установою встановлено діагноз «наркоманія». Під «наркоманією»
розуміється хворобливий психічний стан, викликаний хронічною інтоксикацією
внаслідок зловживання наркотичними засобами (поняття наркотичних засобів
давалося раніше).
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Медичний огляд – амбулаторний огляд особи з метою встановлення стану
наркотичного сп'яніння.
Медичне обстеження – обстеження особи в стаціонарних умовах з метою
встановлення діагнозу «наркоманія».
Ухилення від медичного огляду, медичного обстеження - це навмисне
невиконання розпорядження працівника органів внутрішніх справ щодо
медичного огляду, яке дорівнює невиконанню призначень і рекомендацій
лікаря особою, яка зловживає наркотичними засобами або психотропними
речовинами.
У частині 2 ст. 44¹ КУпАП суб'єктом адміністративного правопорушення
є особа, що зловживає наркотичними засобами або психотропними речовинами.
Під зловживанням наркотичними засобами або психотропними
речовинами розуміється систематичне незаконне споживання наркотичних
засобів або психотропних речовин.
Справи про адміністративні правопорушення, які передбачені ст. 44¹
КУпАП, розглядають судді районних (міських) судів протягом доби з дня їх
надходження.
Адміністративна відповідальність за невжиття заходів щодо забезпечення
охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання та
переробки передбачається ст.106¹ КУпАП.
Об’єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у
сфері охорони сільськогосподарських посівів.
Об’єктивна сторона правопорушення виражається у таких формах:
1. невжиття заходів щодо забезпечення встановленого режиму охорони
посівів снотворного маку чи конопель, місць зберігання і переробки врожаю
цих культур, а також само невжиття заходів щодо знищення післяжнивних
залишків чи відходів виробництва, що містять наркотичні речовини;
2. невжиття землекористувачами або землевласниками на закріплених за
ними земельних ділянках заходів щодо знищення дикорослих конопель чи
снотворного маку. Обидва склади – формальні.
Суб’єктом адміністративного проступку є посадові особи (ч.1 цієї статті),
громадяни і посадові особи (ч.2 цієї статті)
Суб’єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до
наслідків і характеризується наявністю вини у формі умислу чи необережності.
Протокол за правопорушення, передбачене ч.1 ст.106¹ складають посадові
особи органів внутрішніх справ та посадові особи, уповноважені на те
виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад, а розглядають
справи : за ч.1 ст.106¹ – суди (судді); за ч.2 – посадові особи органів внутрішніх
справ.
Ст. 106² КУпАП встановлює адміністративну відповідальність за
незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель.
Об’єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у
сфері охорони здоров я населення та обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин та прекурсорів ( див. Закон України “ Про обіг в Україні наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів”).
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Об’єктивна сторона правопорушення виражається у незаконному посіві
або незаконному вирощуванні снотворного маку чи конопель ( формальний
склад ).
Відповідно до ст. 7 Закону України “ Про обіг в Україні наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів ” діяльність, пов’язана
з культивуванням та (або) використанням чи реалізацією рослин, включених до
списку №3 таблиці 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, з метою виробництва та (або) виготовлення наркотичних засобів і
психотропних речовин здійснюється підприємствами державної та комунальної
власності тільки за наявності у них ліцензій на здійснення відповідних видів
діяльності. Відтак вирощування снотворного маку чи конопель без такої
ліцензії утворює склад правопорушення передбаченого цією статтею.
Суб’єктом адміністративного проступку є фізична осудна особа, яка
досягла 16-річного віку ( загальний суб’єкт ).
Суб’єктивна сторона визначається ставленням до наслідків і
характеризується наявністю вини у формі прямого чи не прямого умислу.
Протоколи про це правопорушення складають посадові особи органів
внутрішніх справ, розглядають справи суди ( судді).
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що протоколи за ч. 1 ст.ст. 44, 44¹,
ч.1 ст.106¹, 106² складають працівники органів внутрішніх справ, а розглядають
справи:
- за ч.1 ст.44 – органи внутрішніх справ і суди (судді);
- за ч.1 ст. 106¹ – органи внутрішніх справ;
- за ст. 44¹ та ст. 106² – суди (судді).

2.
Кваліфікація адміністративних правопорушень, що посягають
на власність
Розглядаючи адміністративне правопорушення, що посягає на власність,
передбачене ст. 51 КУпАП «Дрібне викрадення чужого майна», необхідно
враховувати особливості збору адміністративних матеріалів і складання
протоколу про це адміністративне правопорушення.
Адміністративні порушення у сфері власності становлять одну із
найпоширеніших і небезпечних груп протиправних діянь, оскільки вони
посягають на одне з найбільш цінних соціальних благ - право власності.
Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти,
користуватись і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути
протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є
непорушним.
Передбачення в одній статті КУпАП відповідальності за дрібне
викрадення чужого майна незалежно від форми власності забезпечує усім
суб'єктам права власності однаковий правовий захист, як того вимагають
Конституція України та Цивільний кодекс України. За суб'єктом здійснення
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права власності чинне законодавство виокремлює: а) право власності
українського народу; б) право державної власності; в) право комунальної
власності; г) право колективної власності (зокрема, підприємств, громадських
організацій та інших об'єднань громадян); д) право приватної власності,
зокрема, право спільної власності подружжя, членів сім'ї, осіб, що ведуть
селянське (фермерське) господарство; є) право власності інших держав, їхніх
юридичних осіб, спільних підприємств та міжнародних організацій.
Чужим слід визнавати майно, яке не перебуває у власності чи законному
володінні особи, яка вчинила його викрадення. Не є власниками майна
колективних підприємств, підприємств, які засновані на власності об'єднань
громадян, акціонерних товариств члени (акціонери) цих підприємств, об'єднань
і товариств, тому незаконне заволодіння ними таким майном утворює склад
відповідного правопорушення проти власності. Не є чужим майно для кожного
з подружжя, а отже, не може визнаватися предметом адміністративного
правопорушення проти власності майно, яке нажите подружжям за час шлюбу і
яке знаходиться у спільній власності подружжя. Водночас, роздільне майно
подружжя (яке належало кожному з подружжя до одруження, одержане ним під
час шлюбу в дар чи в порядку успадкування, або належить йому за шлюбним
контрактом, а також речі індивідуального користування, за винятком
коштовностей і предметів розкоші) є власністю кожного з них, отже
неправомірне заволодіння ним одним із членів подружжя утворює склад
відповідного адміністративного правопорушення, передбаченого коментованою
статтею. Таким, що перебуває у спільній власності, слід визнавати також
майно, набуте в результаті спільної праці членів сім'ї, якщо інше не
передбачено письмовою угодою між ними. Не є чужим для осіб, які ведуть
сільське (фермерське) господарство, майно такого господарства, оскільки воно
належить їм на праві спільної власності. Виняток з цього становлять випадки,
коли майно такого господарства розділено між такими особами відповідно до
укладеної між ними угоди або якщо ними утворено сільське (фермерське)
господарство у формі юридичної особи. Володіння, користування і
розпорядження майном, яке за правом спільної власності належить подружжю
або особам, що спільно ведуть сільське (фермерське) господарство,
здійснюється такими особами за взаємною домовленістю.
Об'єктом правопорушення є суспільні відносини в сфері власності.
Об'єктивна сторона правопорушення полягає у вчиненні: 1) крадіжки (таємного
викрадення чужого майна); 2) шахрайства (заволодіння чужим майном або
придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою); 3)
привласнення; 4) розтрати.
Таємним визнається таке викрадення, здійснюючи яке винна особа
вважає, що робить це непомітно для потерпілих чи інших осіб. Як правило,
крадіжка вчиняється за відсутності будь-яких осіб (власників, володільців
майна, осіб, під охороною яких воно перебуває, очевидців тощо). Крадіжкою
визнається також протиправне вилучення чужого майна і тоді, коли воно
здійснюється у присутності потерпілого або інших осіб (наприклад, ці особи
спостерігають за діями винного на певній відстані), але сам винний не
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усвідомлював цього моменту і вважав, що діє таємно від інших осіб. Таємним
також визнається викрадення, яке вчиняється у присутності потерпілого або
інших осіб, але непомітно для них (наприклад, кишенькова крадіжка). Таємним
викрадення є і у випадку, коли воно вчиняється у присутності потерпілого чи
інших осіб, які через свій фізіологічний чи психічний стан (сон, сп'яніння,
малолітство, психічне захворювання тощо) не усвідомлюють факту
протиправного вилучення майна: не можуть правильно оцінити і зрозуміти
зміст, характер і значення дій винного. Як крадіжку слід розглядати
протиправне вилучення чужого майна особою, яка не була наділена певною
правомочністю щодо викраденого майна, а за родом своєї діяльності лише мала
доступ до цього майна (комбайнер, сторож, стрілець воєнізованої охорони та
ін.).
Шахрайством є заволодіння майном або придбання права на майно
шляхом обману чи зловживання довірою. В результаті шахрайських дій
потерпілий - власник, володілець, особа, у віданні або під охороною якої
знаходиться майно, добровільно передає майно або право на майно винній
особі.
Привласнення полягає у протиправному і безоплатному вилученні
(утриманні, неповерненні) винним чужого майна, яке знаходилось у його
правомірному володінні, з наміром надалі обернути його на свою користь чи
користь третіх осіб. У результаті привласнення чужого майна винний починає
незаконно володіти і користуватись вилученим майном, поліпшуючи
безпосередньо за рахунок викраденого своє матеріальне становище.
Розтрата передбачає незаконне і безоплатне витрачання (споживання,
продаж, безоплатна передача, обмін, передача в рахунок погашення боргу
тощо) винним чужого майна, яке йому ввірене чи перебувало в його віданні. В
результаті розтрати винний поліпшує майнове становище інших осіб шляхом
безпосереднього споживання ними незаконно вилученого майна, позбавлення
їх за рахунок витрачання такого майна певних матеріальних витрат, збільшення
доходів інших осіб.
Суб'єктом правопорушення може бути особа, якій виповнилося 16 років.
Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується прямим умислом і
корисливою метою.
У зв'язку з набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до
Кодексу України про адміністративні правопорушення» від 02 червня 2005 р.
відбулася декриміналізація дрібного викрадення чужого майна. Відтепер, якщо
норми чинних законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум
доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума у розмірі
17 грн., крім норм адміністративного та кримінального законодавства у частині
кваліфікації правопорушень або злочинів, для яких сума неоподатковуваного
мінімуму встановлюється на рівні прожиткового мінімуму.
При кваліфікації зазначеного адміністративного правопорушення слід
також мати на увазі, що це діяння є адміністративно караним, крім випадків
вчинення його з проникненням у приміщення або інше сховище.
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Стаття 51² КУпАП передбачає адміністративну відповідальність за
порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності.
Незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності
(літературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі
організації мовлення, комп'ютерної програми, бази даних, наукового відкриття,
винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг,
топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту
рослин тощо), привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне
порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється
законом, - тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно
виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її
виготовлення.
Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти,
користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї
інтелектуальної, творчої діяльності. Суб'єктами права інтелектуальної власності
визнаються громадяни, юридичні особи та держава. Об'єктами права
інтелектуальної власності є твори науки, літератури та мистецтва, відкриття,
винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції,
знаки для товарів і послуг, результати науково-дослідних робіт та інші
результати інтелектуальної праці. Відносини щодо створення і використання
об'єктів права інтелектуальної власності регулюються Цивільним кодексом
України, законами України «Про авторське право і суміжні права», «Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав
на топографії інтегральних мікросхем», «Про розповсюдження примірників
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз
даних», низкою інших правових актів.
Об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і
мистецтва, а саме: 1) літературні письмові твори белетристичного,
публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури,
статті тощо); 2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори; 3)
комп'ютерні програми; 4) бази даних; 5) музичні твори з текстом і без тексту; 6)
драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші
твори, створені для сценічного показу, та їх постановки; 7) аудіовізуальні
твори; 8) твори образотворчого мистецтва; 9) твори архітектури,
містобудування і садово-паркового мистецтва; 10) фотографічні твори, зокрема,
твори, виконані способами, подібними до фотографії; 11) твори ужиткового
мистецтва, зокрема, твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення,
ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо; 12) ілюстрації, карти,
плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології,
топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності; 13) сценічні обробки
творів, зазначених у п. 1, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;
14) похідні твори; 15) збірники творів, збірники обробок фольклору,
енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за
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умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або
упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до
них як складові; 16) тексти перекладів для дублювання, озвучення,
субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних
творів; 17) інші твори. Суб'єктами авторського права є автори зазначених
творів, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої
авторські майнові права.
Об'єктом цього правопорушення є майнові та немайнові права суб'єктів
права інтелектуальної власності.
Відповідно до статей 14, 15 Закону України «Про авторське право і
суміжні права» права авторів поділяються на особисті немайнові та майнові.
Автору належать такі особисті немайнові права: 1) вимагати визнання свого
авторства шляхом зазначення імені автора на творі і його примірниках і за
будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо; 2)
забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені,
якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом; 3) вибирати псевдонім,
зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора
на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;
4) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому
перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому
посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора. Особисті
немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам.
До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право)
належать: а) виключне право на використання твору; б) виключне право на
дозвіл або заборону використання твору іншими особами.
Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) можуть
бути передані (відчужені) іншій особі, після чого ця особа стає суб'єктом
авторського права. Виключне право на використання твору автором (чи іншою
особою, яка має авторське право) дозволяє йому використовувати твір у будьякій формі і будь-яким способом. Виключне право автора (чи іншої особи, яка
має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими
особами дає йому право дозволяти або забороняти: 1) відтворення творів; 2)
публічне виконання і публічне сповіщення творів; 3) публічну демонстрацію і
публічний показ; 4) будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно
здійснюється організацією іншою, ніж та, що здійснила перше оприлюднення;
5) переклади творів; 6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни
творів; 7) включення творів як складових до збірників, антологій, енциклопедій
тощо; 8) розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим
способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої
передачі до першого продажу примірників твору; 9) подання своїх творів до
загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити
доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором;
10) здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого
продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників
аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, баз даних, музичних творів у
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нотній формі, а також творів, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у
формі, яку зчитує комп'ютер; 11) імпорт примірників творів. Цей перелік не є
вичерпним.
Виключні права авторів на використання творів архітектури,
містобудування, садово-паркового мистецтва передбачають і право їх участі у
реалізації проектів цих творів. За винятком визначених законодавством
випадків, автор (чи інша особа, яка має авторське право) має право вимагати
виплати винагороди за будь-яке використання твору. Винагорода може
здійснюватися у формі одноразового (паушального) платежу, або відрахувань
за кожний проданий примірник чи кожне використання твору (роялті), або
комбінованих платежів. Розмір і порядок виплати авторської винагороди за
створення і використання твору.

