
Розділ XII Співучасть у злочині

  § 1. Поняття і ознаки співучасті
  

1. Злочини вчиняються не лише поодинці. Досить часто в одному злочині беруть участь
дві або більше особи, які діють узгоджено і спрямовують свої дії на досягнення єдиного
результату. У таких ситуаціях виникає питання про співучасть у злочині. Норми КК, що
регулюють поняття співучасті, форми співучасті, відповідальність співучасників,
утворюють самостійний інститут кримінального права. Співучасть має важливе значення
в кримінальному праві.

  

1) Інститут співучасті включений до КК для того, щоб на його підставі визначити, як і за
що відповідають ті особи, що безпосередньо у вчиненні об'єктивних ознак злочину не
брали участі. Наприклад, як відповідає особа, що підмовила іншу вбити потерпілого або
дала для цього зброю? Адже ця особа безпосередньо вбивства не вчиняла. Однак на
підставі норм про співучасть ця особа буде визнана підбурювачем або посібником
вбивства і відповідатиме поряд з виконавцем за вчинення даного злочину.

  

2) Об'єднання зусиль двох або більше осіб при вчиненні злочину в принципі підвищує
небезпечність самого злочину, полегшує його вчинення і приховування. Дійсно, коли
діють дві або більше Особи, вони підтримують один одного, що, природно, полегшує їм
вчинення злочину, дає можливість з більшим успіхом нейтралізувати опір жертви, втекти
з місця події, приховати потім здобуте злочинним шляхом майно тощо. Ось чому у деяких
випадках співучасть розглядається як кваліфікуюча обставина, що тягне за собою більш
сувору кваліфікацію злочину (наприклад, вчинення крадіжки за попередньою змовою
групою осіб - ч.І ст. 185), або вважається обтяжуючою обставиною при призначенні
покарання (п. 2 ч. 1 ст. 67).

  

Великого поширення набула зараз організована злочинність. У цілому від 30 до 40%
злочинів вчиняються організованими групами злочинців, а в деяких особливо тяжких
злочинах їх питома вага досягає 60%. За перше півріччя 2000 р., наприклад, виявлено
більше 600 організованих груп, що вчинили близько 5 000 злочинів. Найчастіше
організованими групами вчиняються такі тяжкі й особливо тяжкі злочини, як крадіжки і
привласнення у великих і особливо великих розмірах, розбої, злочинне заволодіння
зброєю, рекет (вимагання), контрабанда, незаконні дії з наркотичними засобами. Мають
місце і вчинення такими злочинними об'єднаннями терористичних актів, тяжких тілесних
ушкоджень, зґвалтувань, захоплення заручників та інших особливо небезпечних
посягань. За допомогою інституту співучасті можна визначити відповідальність будь-якої
особи, що бере участь в організованій групі.
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Для правильного застосування норм КК про співучасть слід, передусім, засвоїти його
поняття.

  

2. У статті 26 говориться, що співучастю у злочині визнається умисна спільна участь
декількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного злочину. Це формулювання вироблене в
результаті довголітніх теоретичних досліджень і є розвитком поняття співучасті, що
містилося у ст. 19 КК 1960 р. Таким чином, співучасть - це об'єднання, коли кілька осіб
вчиняють злочин спільно і умисно.

  

Слід мати на увазі, що співучасть не утворює яких-небудь особливих, інших підстав
відповідальності - підставою відповідальності тут є той же склад злочину, але
вчинюваний у співучасті. Те, що норма про співучасть вміщена в Загальній частині КК,
означає лише одне - вона (ця норма) має застосовуватися до будь-якого випадку
вчинення злочину, зазначеного в Особливій частині КК, але вчиненого у співучасті. Так,
положення ст. 26 застосовуються при вчиненні вбивств, грабежів, розбоїв, зґвалтувань,
викрадення наркотиків, як і будь-якого іншого злочину.

  

При розкритті змісту співучасті слід встановлювати його об'єктивну і суб'єктивну сторони,
інакше кажучи, об'єктивні і суб'єктивні ознаки цієї форми злочину.

  

Об'єктивні ознаки співучасті виражені в законі словами - злочин, вчинений декількома
(двома або більше) суб'єктами злочину спільно. Суб'єктивні ознаки - вказівкою, що
співучасть - це умисна спільна участь у вчиненні умисного злочину.

  

Таким чином, при окресленні об'єктивних і суб'єктивних ознак співучасті має місце
вказівка на спільність. І дійсно, спільність характеризує й об'єктивну, і суб'єктивну
сторону співучасті. Якщо об'єктивні ознаки співучасті - це спільність дій учасників, то
суб'єктивні ознаки - це спільність їх умислу.

  

3. Об'єктивні ознаки співучасті виявляються в тому, що:
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1) співучасть є тільки там, де в злочині беруть участь кілька осіб (хоча б дві особи),
законодавець називає мінімальну кількість учасників злочину, хоча їх може бути і більше.
Причому кожна з цих осіб повинна мати ознаки суб'єкта злочину - тобто бути фізичною
особою осудною і досягти віку кримінальної відповідальності;

  

2) співучасть - це діяльність спільна. Спільність як об'єктивна ознака співучасті містить
такі три моменти:

  

а) злочин вчиняється загальни зусиллями всіх співучасників. Роль, функції кожного з
співучасників можуть відрізнятися, але при цьому злочин - це результат загальної,
спільної діяльності всіх співучасників, кожний з них вніс у вчинення злочину свій внесок.
Іноді співучасть образно порівнюють з грою в оркестрі, де кожен інструмент, кожен
музикант веде свою партію, а в цілому виходить єдина мелодія;

  

б) спільність також означає, що наслідок, який досягається в результаті вчинення
злочину, є єдиним, неподільним, загальним для всіх (Співучасників. За цей наслідок
відповідальність несуть всі співучасники, незалежно від тієї ролі, яку кожний з них
виконував у злочині. Якщо три особи вчинили вбивство, то кожний з них повинен нести
відповідальність за вбивство, а не за 1/3 вбивства, хоча він сам безпосередньо і не
вбивав жертви. Тому особа, що підкупила вбивцю, як і особа, що дала для цього зброю,
несуть відповідальність за вбивство, вчинене виконавцем. Обсяг відповідальності
кожного співучасника і визначається в принципі тим, що вчинив виконавець злочину;

  

в) спільність при співучасті означає, що між діями співучасників і тим злочином, що вчинив
виконавець, має місце причинний зв'язок. Причому опосередкований причинний зв'язок,
тому що загальний результат досягається лише шляхом свідомої діяльності виконавця.
Діяльність кожного співучасника повинна за часом передувати тому злочину, що вчиняє
виконавець, вона створює реальну можливість для виконавця вчинити даний злочин.
Виконавець же перетворює цю можливість в дійсність, спричиняючи необхідний
наслідок. Дійсно, ті, хто підмовив особу вбити потерпілого і хто дав для цього зброю, тим
самим створили реальну можливість для вбивці реалізувати задумане. Однак
перетворення цієї можливості на дійсність залежить від діяння виконавця. Саме тому
причинний зв'язок тут має опосередкований характер. Якщо причинний зв'язок відсутній,
то немає такої об'єктивної ознаки співучасті, як спільність, а отже немає і співучасті.
Візьмемо простий приклад. А. до вчинення розбою обіцяє Б. сховати викрадене майно.
Тут дії А. - заздалегідь дана обіцянка Б. сховати викрадене - перебуває у причинному
зв'язку з розбоєм, що вчинив Б. Тому А. - співучасник, а саме посібник розбою. Але
досить уявити собі, що Б. вчинив розбій і, бажаючи сховати викрадене, прийшов до свого
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знайомого А. і попросив його сховати викрадене, що А. і вчинив. Тут співучасті немає,
тому що дії по приховуванню викраденого заздалегідь не обіцяні Б., не перебувають з
ними в причинному зв'язку, а тому не є співучастю. Відповідальність за таке
приховування як за окремий злочин буде розглянута в § 6 цього розділу. 4. Суб'єктивні
ознаки співучасті - умисна спільна участь у вчиненні умисного злочину. У законі
суб'єктивна сторона співучасті у злочині (суб'єктивні ознаки співучасті) виражена
словами - злочин вчиняється умисно і спільно. З цього формулювання закону випливає,
що: 1) співучасть можлива лише в умисних злочинах;

  

2) всі особи, що беруть участь у злочині (всі співучасники), діють умисно.

  

Ці ознаки потребують певної конкретизації.

  

1. Перш за все, із закону випливає однозначний висновок - співучасть у злочинах,
вчинених з необережності, неможлива. Питання про співучасть у необережних злочинах
порушувалася в науці досить давно. Так, ще у XIX сторіччі деякі криміналісти відстоювали
можливість співучасті в необережних злочинах. Вже в радянський період вчений
А.Н.Трайнін доводив наявність співучасті в необережних злочинах. Таку точку зору
висловлюють вчені України. Пожвавлення дискусії з цього питання викликано значним
зростанням необережної злочинності, особливо в сфері "людина - машина", наприклад,
на автомототранспорті. Все частіше доводиться стикатися з випадками спільного
заподіяння декількома особами з необережності злочинного наслідку. Це так зване
необережне співзаподіяння. Наприклад, два тесляри, що працюють на будівництві
житлового будинку, скидають з висоти колоду, не переконавшись в тому, що внизу нікого
немає, внаслідок чого смертельно травмовано людину, яка там проходила. Або водії
автомашин, що їдуть по шосе, з порушенням правил дорожнього руху, обганяючи один
одного, внаслідок чого на одному з обгонів відбувається зіткнення машин і травми
одержують пасажири, що їхали в них. І в першому, і в другому випадку винні діють з
необережності, спільно заподіюючи суспільно небезпечні наслідки. Однак такі спільні дії
не можна визнати співучастю через те, що тут відсутнє об'єднання злочинної волі діючих
осіб. У таких випадках кожний із співзаподіювачів несе відповідальність за свої дії
самостійно.

  

2. При співучасті не тільки дія повинна бути умисною, але і всі співучасники повинні діяти
також умисно. Звідси випливає: якщо одна особа діє з необережності, а інша,
використовуючи це, діє умисно, - співучасть відсутня (наприклад, працівник міліції
залишає через недбайливість у неналежному місці пістолет, а хтось, використовуючи це,
заволодіває зброєю і вчиняє з його використанням умисне вбивство). У цьому випадку
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працівник міліції буде нести відповідальність за злочинно недбале зберігання зброї - за
ст. 264, а особа, що використала пістолет, - за умисне вбивство - за ч. 1 ст. 115. ,Що ж
означає діяти умисно при співучасті?

  

Це означає, що всі співучасники мають спільний умисел. Таким чином, спільність
характеризує не тільки об'єктивну, але й суб'єктивну сторону співучасті в злочині.
Спільність умислу означає, що між співучасниками завжди має місце згода (змова) на
вчинення конкретного злочину. Саме спільний умисел і знаходить своє об'єктивне
вираження в спільності дій співучасників. Причому змова (узгодженість) - це обов'язкова
ознака будь-якої співучасті. Зрозуміло, сама змова (узгодженість) може мати різний
характер, виражатися різним способом, інакше кажучи, форми обміну інформацією
можуть бути різними. У більшості випадків така змова є усною, коли співучасники
узгоджують свої дії словесно. Однак можлива й письмова змова - шляхом обміну
записками, накресленням плану дій, чи іншою знаковою інформацією. Можлива змова і
за допомогою технічних систем (телефону, інтернету і т.п.). Рідше зустрічається змова,
що виражається в конклюдентних діях. Конклюдентними вважаються мовчазні дії, з яких
можна зробити, висновок про дійсні умисли особи. Це, наприклад, обмін жестами,
мімікою, певними рухами, внаслідок чого дії співучасників стають узгодженими. У
будь-якому разі змова, взаємна узгодженість - це обов'язкова ознака співучасті.

  

Який же умисел повинен бути у співучасників, який його зміст?

  

Умисел при співучасті, як і в злочині, вчинюваному однією особою, містить у собі
інтелектуальні і вольові моменти. Однак оскільки злочин вчиняється в співучасті, і той і
інший моменти умислу мають свою специфіку.

  

Специфіка інтелектуального моменту полягає в тому, що співучасник усвідомлює
суспільну небезпечність не лише вчиненого ним особисто діяння, але й суспільну
небезпечність діяння, яке вчиняє виконавець. Співучасник також передбачає, що в
результаті цих дій виконавця настане суспільно небезпечний наслідок. Тобто співучасник
передбачає, що в результаті його дії розвиток причинного зв'язку призведе до того, що
виконавець вчинить задуманий співучасниками злочин.

  

Іншими словами, співучасник повинен бути поінформований про злочинні наміри, злочинні
дії виконавця. Вимога такої поінформованості - найважливіша ознака співучасті. Так,
якщо особа, що вирішила вбити жертву, просить у сусіда рушницю для полювання і сусід
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цю рушницю дає, а внаслідок цього відбувається вбивство, то співучасть відсутня, тому
що, даючи рушницю, особа не була поінформована, не знала про дійсний намір вбивці.
Якщо ж така рушниця дана майбутньому виконавцю для вчинення вбивства, то має місце
співучасть, тому що той, хто дав рушницю, діє узгоджено з виконавцем, обізнаний про
його злочинні наміри.

  

Вольовий момент умислу при співучасті виявляється насамперед у бажанні настання
наслідків, коли всі співучасники бажають, щоб настали наслідки, яких своїми
безпосередніми діями прагне досягти виконавець. У злочинах з формальним складом
співучасники бажають, щоб виконавець вчинив задуману ними злочинну дію.

  

Говорячи про умисел при співучасті, варто мати на увазі, що всі фахівці визнають
можливість прямого умислу при співучасті, але не всі згодні, що тут можливий і умисел
непрямий. Ця остання точка зору викликає сумнів, тому що необґрунтовано звужує
поняття співучасті. Передусім слід зазначити, що сам закон (ст. 26), говорячи про умисел
при співучасті, не вказує види такого умислу, допускаючи тим самим, що він може бути як
прямим, так і непрямим.

  

Далі, якщо стати на позицію, що критикується, то в деяких випадках дії співвиконавців не
будуть вважатися співучістю в злочині. Наприклад, три чоловіки звалили на землю
потерпілого, завдаючи йому вдарів ногами, руками по різних частинах тіла, не бажаючи
спричинення смерті, але свідомо допускаючи і такий наслідок побоїв. Внаслідок побоїв
потерпілий помер. Очевидно, що особи, які вчинили злочин, будучи виконавцями
(співвиконавцями), діють з непрямим умислом, не бажаючи смерті жертви, але свідомо її
допускаючи. Їх у повній відповідності з ст. 27 слід визнати співучасниками. Кілька років
тому у Київській області мав місце такий випадок. Машина швидкої допомоги, прибувши
за викликом, забрала хворого, що перебував у непритомному стані. По дорозі, внаслідок
закінчення зміни (а доставлення хворого до лікарні вимагало багато часу), лікар, санітар
та водій, які його супроводжували, вирішили вивантажити хворого у лісопосадці, що вони
і зробили. Громадянин, який перебував поблизу, намагався їх присоромити, на що вони
відповіли: "Нічого, як-небудь оклимається" і поїхали з місця події. Викликана цим
громадянином інша машина швидкої допомоги вже знайшла потерпілого мертвим. Цілком
очевидно, що винні, а вони всі є співвиконавцями злочину, передбачали, що в результаті
їх дій хворий може вмерти, цього, звичайно, не бажали, але свідомо допускали, тобто
діяли з непрямим умислом.

  

Непрямий умисел можливий також і в поведінці пособника. Так, у справі, що мала місце в
одному з міст, слідчий-жінка, потрапивши під вплив підслідного, передала останньому
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пістолет для вчинення ним втечі з в'язниці, однак просила не використовувати його.
Винний же, вчиняючи втечу, вбив охоронця. Даючи пістолет, жінка розуміла, що зброя
може бути використана і, хоча і не бажала цього, але свідомо допускала і наслідок у виді
смерті осіб, які спробують завадити втечі. У цій справі має місце пособництво у вбивстві з
непрямим умислом.

  

Таким чином, співучасть у злочині можлива не лише з прямим, але і з непрямим умислом.
Останній може мати місце в поведінці співвиконавця або пособника.

  

Що стосується мотивів дій співучасників, то вони можуть бути як однаковими, так і
різними. Наприклад, при вчиненні вбивства всі співучасники можуть мати один мотив -
помсту потерпілому. Але можуть бути і ситуації, коли одні із співучасників діють з помсти,
а інші - з корисливих мотивів. Так, при "замовленому" вбивстві вбивця, підкуплений
підбурювачем, діє з корисливих мотивів, а сам підбурювач може керуватися мотивом
помсти, ворожнечі, заздрощів до потерпілого. Несхожість мотивів не виключає співучасті
у злочині. Вона може впливати в деяких випадках на кваліфікацію злочину, про що мова
буде йти далі, і враховуватися при призначенні покарання співучасника.

  

Вже з прикладів, що наводилися, видно, що співучасники можуть виконувати в злочині
різні ролі.

  

 

    

  
  
  § 2. Види співучасників
  

Співучасники в злочині можуть виконувати різні ролі - однорідні або різнорідні функції. У
частині 1 ст. 27 вказуються види співучасників, якими, крім виконавця, визнаються
організатор, підбурювач і пособник.
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Іноді виділяють таку фігуру, як ініціатор злочину. Однак ініціатором злочину, власне
кажучи, є підбурювач або організатор. Тому законодавець не пішов по шляху виділення
такого співучасника, як ініціатор злочину.

  

Розглянемо докладно види співучасників.

  

1. Виконавцем (співвиконавцем) за ч. 2 ст. 27 вважається особа, яка у співучасті з іншими
суб'єктами злочину безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, що не є
суб'єктами злочину, вчинила конкретний злочин.

  

Звідси випливає, що виконавцем (співвиконавцем) є співучасник, що своїми діями
безпосередньо виконав повністю або хоча б частково (у якійсь частині) об'єктивну
сторону злочину. Тому, наприклад, при розбої виконавцем злочину є не лише той, хто
вилучає майно в потерпілого, але і той, хто в момент вилучення застосовує насильство до
жертви. Виконавцем у цьому злочині є і той, хто тільки, наприклад, тримає потерпілого
за руки, позбавляючи його можливості пручатися, закриває потерпілому рота, щоб він не
покликав на допомогу. Усі ці особи - виконавці розбою, тому що кожний з них виконує
якусь частину об'єктивної сторони злочину (розбою). Головне, щоб особа своїми
безпосередніми діями виконала діяння, описане в законі (у диспозиції статті Особливої
частини КК), або його частину як ознаку об'єктивної сторони конкретного складу
злочину.

  

Без виконавця немає співучасті, тому що тільки він вчиняє задумане, він реалізує,
завершує умисел співучасників. І в цьому розумінні виконавець - визначальна,
центральна фігура в співучасті.

  

Далі, із закону видно, що виконавцем визнається й особа, що використовує для вчинення
злочину осіб, які не є суб'єктом злочину. У цих випадках має місце посередня винність
(інакше її називають посереднє заподіяння чи посереднє виконання). Воно має місце там,
де як фактичний (так би мовити, фізичний) виконавець злочину виступає особа, що не є
суб'єктом кримінальної відповідальності внаслідок неосудності або недосягнення віку
кримінальної відповідальності (наприклад, доросла особа залучає до вчинення крадіжок
майна малолітніх).
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У таких ситуаціях особа, що фактично вчиняє злочин, не несе кримінальної
відповідальності внаслідок її неосудності чи недосягнення віку. Особа, що використовує
неосудного або особу, яка не досягла віку кримінальної відповідальності, розглядається
як виконавець вчиненого злочину. Тут особа, яка фактично вчинила злочин (тобто
неосудний чи малолітній), виступає як своєрідне знаряддя чи засіб вчинення злочину.
Посередня винність відповідно до п. 9 ст. 67 розцінюється як обставина, що обтяжує
покарання.

  

2. Організатор (ч. 3 ст. 27) - це особа, яка організувала вчинення злочину або керувала
його вчиненням. Організатор посідає особливе місце в співучасті, він ніби стоїть над всіма
співучасниками, регулюючи і направляючи всю їх діяльність.

  

Особа, яка організувала вчинення злочину, -це співучасник, що об'єднує інших
співучасників, розподіляє ролі між ними, що намічає план злочину, визначає майбутню
жертву чи об'єкти злочину.

  

Організатором є також особа, яка керувала підготовкою або вчиненням злочину: тут
йдеться про головну роль при вчиненні конкретного злочину (особа готується до
вчинення конкретного злочину, розпоряджається на місці його вчинення, дає завдання,
орієнтує на вчинення яких-небудь конкретних дій, розподіляє обов'язки тощо).

  

Крім того, організатором визнається особа, що створила організовану групу чи злочинну
організацію або керувала ними. Причому вона може очолювати одну злочинну групу чи
навіть керувати об'єднанням із двох або більше груп. Створення і керівництво групою
може виражатися у розробці самої стратегії майбутньої злочинної діяльності (як
правило, при наявності великих організованих злочинних груп, коли має місце своєрідне
ідейне обґрунтування організованої злочинної діяльності), а також у встановленні
контакту з іншими злочинними групами.

  

Організатором вважається також особа, що забезпечує фінансування злочинної
діяльності організованої групи чи злочинної організації (наприклад, здійснює
фінансування послуг охоронців, технічного персоналу, а також фінансує виробництво
або транспортування заборонених предметів - наркотиків, фальсифікованих спиртних
напоїв тощо).

  

 9 / 33



Розділ XII Співучасть у злочині

Нарешті, організатором визнається особа, що організувала приховування злочинної
діяльності організованої групи чи злочинної Організації (це, наприклад, випадок, так
званого "укриття" такої групи з боку працівника правоохоронного органу, організація
"схованок" зброї злочинних груп тощо).

  

З об'єктивної сторони організаторська діяльність повинна відповідати вимогам
спільності. І з цього погляду дії організатора завжди причинно пов'язані з тим злочином
чи злочинами, що вчиняє виконавець (співвиконавець).

  

З суб'єктивної сторони умислом організатора охоплюється той злочин, що повинен
вчинити виконавець (виконавці). Організатор бажає вчинення цього злочину і направляє
свою діяльність на організацію його вчинення. У великих організованих групах, що
характеризуються ієрархією і різноманітними зв'язками, організатор навіть може не
знати конкретного виконавця (співвиконавця), але його умислом охоплюється вчинення
певних злочинів, що входять до плану відповідної злочинної групи. Він не тільки
передбачає, що в результаті його організаторських дій будуть вчинені або вчиняються
відповідні злочини, але й бажає цього.

  

3. Підбурювач (ч. 4 ст. 27). Підбурювачем вважається особа, яка схилила іншого
співучасника до вчинення злочину. Що означають слова закону "схилила до вчинення
злочину"? Це значить, що підбурювач - це особа, яка викликала у виконавця або в інших
співучасників рішучість, бажання вчинити злочин, тобто умисел на вчинення злочину.

  

З об'єктивної сторони саме тим, що підбурювач викликає бажання вчинити злочин, він і
ставить свої дії в причинний зв'язок з тим злочином, що буде вчинений виконавцем. У
цьому виражається спільність діяння підбурювача з іншими співучасниками.

  

З суб'єктивної сторони підбурювач має прямий умисел на вчинення виконавцем певного,
конкретного злочину. Підбурювання можливе лише на вчинення конкретного злочину. Не
підбурювання взагалі, а підбурювання до вчинення певного злочину (крадіжки, вбивства,
зґвалтування).

  

Які ж способи підбурювання? Закон дає орієнтовний їх перелік. Воно може виражатися в
різних формах. Це можуть бути умовляння, підкуп, погрози, примус або інші подібні дії -
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наприклад, вказівки, наказ тощо. Це такі способи, за допомогою яких підбурювач
породжує в інших співучасників (найчастіше у виконавця) бажання, рішучість вчинити
злочин. Важливо, що ці способи породжують у співучасників бажання, рішучість вчинити
злочин, але цілком не пригнічують волю підбурюваного. Остаточне рішення вчинити
злочин залишається за тим, кого підбурюють, хоча бажання вчинити злочин породжує в
ньому саме підбурювач.

  

4. Пособник (ч. 5 ст. 27). Пособником визнається особа, яка порадами, вказівками,
наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими
співучасниками, а також особа, яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця, знаряддя
чи засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом,
придбати чи збути такі предмети, або іншим чином сприяти приховуванню злочину.

  

Що має на увазі закон, говорячи про те, що особа сприяла вчиненню злочину? Ці слова
закону означають, що пособник зміцнює своїми діями або бездіяльністю бажання,
рішучість у виконавця або інших співучасників на вчинення злочину. Пособник не
викликає своїми діями такої рішучості (на відміну від підбурювача), вона (ця рішучість)
вже має місце незалежно від пособника, він (пособник) лише зміцнює таку рішучість.

  

З об'єктивної сторони спільність у поведінці пособника виявляється в тому, що,
укріплюючи своїми діями або бездіяльністю рішучість вчинити злочин, він ставить свою
діяльність у причинний зв'язок з тим злочином, який вчиняється виконавцем.

  

З суб'єктивної сторони пособник обов'язково повинен бути поінформований про злочинні
наміри співучасників (у всякому разі про злочинні наміри виконавця). Тим самим він
передбачає, що злочин, саме конкретний злочин, буде вчинений і бажає цього або
свідомо припускає його вчинення.

  

Ці ознаки обумовлюють відповідальність пособника. Причому ще раз підкреслимо, що
пособництво також можливе лише щодо певного конкретного злочину (крадіжки,
зґвалтування, вбивства).

  

У частині 5 ст. 27 законодавець не тільки дає загальну характеристику пособництва, але
й перелічує види пособництва. З цього погляду всі пособницькі дії поділяються на два
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види:

  

а) пособництво фізичне, описане в законі словами: наданням засобів чи знарядь або
усуненням перешкод або іншим чином виражене сприяти приховуванню злочину;

  

б) пособництво інтелектуальне полягає у наданні порад, вказівок, а також у заздалегідь
обіцяному приховуванні злочинця, засобів чи знарядь вчинення злочину, слідів злочину
або предметів, здобутих злочинним шляхом, або у придбані чи збуті таких предметів.

  

Фізичне пособництво:

  

надання засобів чи знарядь виявляється в тому, що пособник передає в розпорядження
виконавця чи інших співучасників різні предмети матеріального світу, що забезпечують
досягнення співучасниками їх злочинних намірів. Так, пособник може надати знаряддя
злому, відмички, зброю, транспорт, кошти тощо і тим самим сприяє вчиненню злочину;

  

усунення перешкод вчиненню злочину полягає в усуненні перешкод, що заважають
реалізації злочинних намірів співучасників. Так, пособник може для полегшення вчинення
крадіжки отруїти чи приручити собаку, що охороняє склад; він може стояти на "варті",
охороняючи місце вчинення злочину, де орудують виконавець (співвиконавець);
перерізати проводи телефонного зв'язку, позбавивши тим самим потерпілого можливості
покликати на допомогу; викликати хазяїна будинку і відвернути його увагу для того, щоб
його спільники в цей час вчинили крадіжку; залишити відкритими двері сховища або
заздалегідь відключити або, навпаки, не включити сигналізацію, сприяючи тим самим
викраденню, тощо.

  

Усунення перешкод - поняття складне, воно охоплює і підшукування співучасників, що
полегшує надалі вчинення злочину, наприклад, пособник залучає до участі у злочині
інших осіб.

  

Крім того, фізичне пособництво може полягати в сприянні приховуванню злочину. У
зв'язку з цим вкажемо на випадки виконання в злочинній групі функцій охоронця, а
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також осіб, що тримають кошти, здобуті злочинним шляхом (так званий "общак"). Коли
охоронець, наприклад, супроводжує співучасників, що йдуть на вчинення злочину, він,
охороняючи їх, тим самим усуває перешкоди для вчинення задуманого, сприяє злочину.
Якщо ж він здійснює охорону співучасників у період між вчинюваними злочинами, він
сприяє тим самим приховуванню злочинців.

  

Те ж слід сказати про осіб, що утримують "общак". Якщо такий власник, наприклад, надає
грошові кошти для вчинення злочину, наприклад, для дачі хабарів, для придбання зброї
чи транспортних засобів, він виконує функції фізичного пособника. У всіх інших випадках,
лише тримаючи "общак", він виконує ті ж функції, але лише іншим способом - шляхом
приховування злочинної каси. В організованих групах є і технічний персонал, що
обслуговує учасників цих груп. Якщо особи технічного персоналу безпосередньо не
брали участі у підготовці чи вчиненні злочинів організованою групою, вони не можуть
бути визнані співучасниками злочину. Кухарі, пралі, перукарі та інші особи, якщо вони
нічим не сприяли вчиненню злочинів, за правилами ст. 27 відповідальності не несуть. Це
не означає, що вони взагалі тим самим уникають відповідальності. Вони можуть бути
притягнуті до відповідальності за заздалегідь не обіцяне приховування злочинів, про що
говориться в § 6 цього розділу.

  

Інтелектуальне пособництво:

  

надання порад, вказівок виражається в тому, що пособник може, наприклад, пояснити,
як краще проникнути у приміщення для вчинення крадіжки, або порекомендувати, як
можна втягнути у вчинення злочину інших осіб, яким шляхом слідувати після вчинення
злочину, щоб уникнути затримання, як подолати з найменшими втратами опір потерпілого
тощо;

  

заздалегідь обіцяне приховування злочинця, засобів і знарядь вчинення злочину, слідів
злочину або предметів, здобутих злочинним шляхом. Всі ці види приховування в теорії і
практиці охоплюються одним поняттям - заздалегідь обіцяне приховування злочинів.
Пособництво, що виявляється у заздалегідь обіцяному приховуванні злочину, має місце з
моменту дачі приховувачем обіцянки приховати злочин, незалежно від того, чи мало
місце потім, після вчинення злочину, таке приховування. Заздалегідь пообіцявши таке
приховування, пособник поставив свої дії в причинний зв'язок з діями, що потім учинить
виконавець. Розглянемо види приховування злочинів:
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приховування злочинця полягає в тому, що приховувач обіцяє приховати особу, яка
вчинила злочин, наприклад, приховати її у себе в сараї, надати їй тимчасове житло.
Приховування злочинця може виражатися у наданні йому підроблених документів, що
змінюють його ім'я і прізвище, у зміні його зовнішності, навіть шляхом пластичної операції
тощо;

  

приховування знарядь і засобів вчинення злочину може полягати в приховуванні в
спеціальному сховищі вогнепальної зброї, викраденої виконавцем, у знищенні,
наприклад, верстата, на якому друкувалися фальшиві гроші;

  

приховування слідів злочину може полягати, наприклад, у похованні трупа потерпілого,
спаленні одягу злочинця, замиванні на ньому слідів крові, знищенні підроблених
документів тощо;

  

приховування предметів, здобутих злочинним шляхом, -це, наприклад, приховування
речей, здобутих шляхом крадіжки, зберігання коштів, отриманих внаслідок вчинення
співучасниками злочину, та ін.;

  

заздалегідь обіцяне придбання і збут майна, здобутого злочинним шляхом, полягає у
купуванні (обміні), отриманні як застави майна, здобутого, наприклад, внаслідок
крадіжки або розбою, а також у продажу або іншому збуті такого майна.

  

При аналізі інтелектуального пособництва виникає питання, чим же воно відрізняється
від підбурювання? Адже і при підбурюванні, і при пособництві можливе надання порад і
вказівок.

  

Слід виходити з того, що при підбурюванні шляхом надання порад, вказівок у виконавця
виникає рішучість вчинити злочин, а при інтелектуальному пособництві ця рішучість вже
має місце, вона лише зміцнюється тими порадами, вказівками, що дає пособник. Нарешті,
завершуючи аналіз видів співучасників, слід звернути увагу також і на те, що в реальному
житті, у судовій практиці цілком можливе об'єднання, збіг у діяльності співучасника
відразу декількох ролей. Наприклад, особа може бути одночасно і виконавцем і
організатором злочину, вона може бути підбурювачем і пособником і т.п. Сполучення
декількох ролей у поведінці одного співучасника враховується судом при призначенні
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покарання.

  

 

    

  
  
  § 3. Форми співучасті
  

1. Форми співучасті- це об'єднання співучасників, які розрізняються між собою за
характером виконуваних ролей і за стійкістю суб'єктивних зв'язків між ними.

  

Насамперед, у ч. 1 ст. 27 говориться, що співучасниками є виконавці, організатори,
підбурювачі та пособники, а в ч. 2 цієї ж статті сказано про співвиконавців. Отже,
можлива співучасть, коли всі співучасники злочину будуть його виконавцями, але
можлива і співучасть з розподілом ролей, коли співучасники виконують у злочині різні
функції: один - виконавець, другий - пособник, третій - підбурювач і т.п. Таким чином, у
ст. 27 закріплена співучасть у формі співвиконавства і співучасть з розподілом ролей. Це
поділ співучасті на дві форми, виходячи з тієї ролі, що виконують співучасники в злочині,
тобто за об'єктивними ознаками.

  

У такому разі говорять про просту і про складну співучасть:

  

1) проста співучасть (співвиконавство, співвинність) має місце там, де всі співучасники є
виконавцями злочину і, отже, всі вони виконують однорідну роль. Звичайно, їх дії можуть
мати різний характер. Наприклад, один з виконавців загрожує жертві ножем, інший б'є її,
а третій обчищує кишені. Але з погляду форми співучасті їх ролі однорідні - всі вони
безпосередньо виконують дії, описані в диспозиції статті Особливої частини КК як
ознаки об'єктивної сторони конкретного складу злочину, в даному випадку розбою;

  

2) складна співучасть (співучасть з розподілом ролей) виявляється в тому, що
співучасники виконують різнорідні ролі, тут має місце розподіл ролей - один або кілька з
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них - виконавці, інші -- підбурювачі, пособники і т.п. Інакше кажучи, при цій формі
співучасті не всі співучасники є виконавцями злочину.

  

2. За суб'єктивними ознаками, за стійкістю суб'єктивних зв'язків, стійкістю умислу ст. 28
розрізняє вчинення злочину різними злочинними групами:

  

а) вчинення злочину групою осіб;

  

б) вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою;

  

в) вчинення злочину організованою групою;

  

г) вчинення злочину злочинною організацією.

  

Розглянемо ці форми співучасті:

  

а) злочин визнається вчиненим групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька (два або
більше) виконавців без попередньої змови. У цих випадках діяльність одного виконавця
приєднується до діяльності іншого (інших) виконавця вже в процесі вчинення злочину
(коли воно вже почалося), але до його закінчення. Змова на вчинення злочину (на
доведення його до кінця) має місце не до початку, а вже в ході злочину, коли хоча б один
з виконавців почав його вчиняти. Дана форма співучасті передбачена в деяких статях КК
як кваліфікуюча ознака злочину (наприклад, при зґвалтуванні - ст. 152, хуліганстві - ст.
296, у такому військовому злочині, як непокора, - ст. 402 та ін.). Якщо до особи, яка
вчиняє хуліганство, приєднуються інші особи і разом з нею продовжують хуліганські дії,
має місце дана форма співучасті і винні несуть відповідальність за ч. 2 ст. 296;

  

б) злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, коли його спільно
вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину,
домовилися про спільне його вчинення. Для цієї форми співучасті необхідна попередня
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змова співучасників на спільне вчинення злочину. Змова повинна мати місце до початку
злочину. Ця змова може відбутися задовго до вчинення злочину, а може відбутися прямо
перед злочином, але до замаху на нього. Закон не вимагає для цієї форми співучасті
якої-не-будь стійкості, досить лише змови. Вчинення злочину за попередньою змовою
групою осіб передбачено як кваліфікуючу ознаку в багатьох статтях КК (наприклад, у
всіх корисливих злочинах проти власності, злочинах у сфері обігу наркотичних засобів
тощо). Слід зазначити, що вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб, якщо
воно прямо не передбачено в статті Особливої частини КК, вважається обтяжуючою
обставиною при призначенні покарання (п. 2 ст. 67).

  

в) злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або
вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у
стійке об'єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об'єднаних єдиним
планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану,
відомого всім учасникам групи. Отже, по-перше, для організованої групи потрібна участь
хоча б трьох осіб, у той час як для групи, що діє за попередньою змовою, досить двох
учасників. Далі, необхідно, щоб учасники такої групи організувалися в стійке об'єднання.
Стійкість групи - поняття оціночне і встановлюється кожного разу, виходячи з
конкретних обставин справи. Однак закон (ст. 28) містить і більш конкретні вказівки на
ознаки, що свідчать про наявність більш тісної взаємодії між співучасниками порівняно з
тим, як це має місце при вчиненні злочину групою осіб за попередньою змовою. Це і
кількість злочинів, для вчинення яких створюється організована група (як правило, це
кілька злочинів, хоча можуть бути випадки, коли організована група створюється для
вчинення одного злочину), і, наприклад, випадки посягання на особливо важливі об'єкти
(банк, військовий склад і т.д.). Далі, така група припускає певну організаційну діяльність,
яка може бути різноманітною: розподіл функцій між учасниками, наявність одного чи
навіть декількох організаторів, залучення до групи більшого числа учасників,
розроблення плану дій тощо.

  

Саме створення організованої групи являє собою готування до злочину, що планували
вчинити її учасники. Лише в одному випадку, який передбачений у ст. 392 (дії, що
дезорганізують роботу виправних установ), створення організованої групи (і активна
участь у такій групі), утвореної з метою тероризування засуджених, або нападу на
адміністрацію, вважається вже закінченим злочином;

  

г) злочин визнається вчиненим злочинною організацією, якщо він вчинений стійким
ієрархічним об'єднанням декількох осіб (три і більше), члени чи структурні частини якого
за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою
безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї
організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або
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забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп
(ч. 4 ст. 28).

  

Як видно з тексту цієї статті, злочинна організація - це організована група особливого
роду, наділена законом більшим ступенем стійкості, згуртованості і рядом інших ознак.

  

Це насамперед ієрархічне об'єднання учасників, що припускає ієрархію його членів або
структурних частин. Ієрархія також може полягати у підпорядкованості членів організації
своїм керівникам, підпорядкуванні окремих структурних частин злочинної організації
єдиному центру, в обов'язковості рішень, прийнятих організаторами, для всіх інших
учасників злочинної організації.

  

Друга найважливіша ознака злочинної організації - це зорганізованість дій для вчинення
тяжких і особливо тяжких злочинів, які описані в ст. 12.

  

Злочинна організація може бути створена для керівництва або координації злочинної
діяльності інших осіб (це, наприклад, координація дій двох або більше організованих
груп) або для функціонування як самої організації, так і інших злочинних груп.

  

Очевидно, що злочинна організація припускає наявність плану дій угруповання, розподіл
функцій між учасниками організації чи окремими злочинними групами, які до неї входять,
тощо.

  

Ще одна важлива ознака виявляється в тому, що саме створення злочинної організації й
участь в ній утворюють закінчений злочин, що тягне за собою відповідальність у
випадках, прямо передбачених в Особливій частині КК.

  

У деяких статтях Особливої частини КК передбачені норми про відповідальність
злочинних організацій. Загальна норма, сформульована в ст. 255, передбачає
відповідальність за створення злочинної організації, керівництво нею або участь у ній, а
також керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних організацій або
організованих груп для спільного вчинення ними злочинів чи координації дії і т.п.
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Причому саме створення злочинної організації для вчинення одного або кількох тяжких
або особливо тяжкого злочинів вважається закінченим злочином.

  

Спеціальними видами злочинних організацій є створення або участь у банді (ст. 257), чи
створення або участь у терористичній організації чи групі (ст. 258), створення не
передбачених законом воєнізованих або збройних формувань і участь у них (ст. 260).

  

У статтях 255, 258 і 260 передбачені заохочувальні норми, що звільняють від
відповідальності учасників злочинної організації у разі виходу особи з організації,
добровільного повідомлення органам влади про її діяльність, сприяння у викритті її
учасників.

  

Група, що діє за попередньою змовою, організована група і злочинна організація можуть
мати форму як простої співучасті (всі учасники цих груп виконують ролі співвиконавців),
так і складної співучасті (у групах має місце розподіл ролей). Що ж стосується групи осіб,
що вчиняють злочини без попередньої змови, то в ній можуть бути згідно з прямими
вказівками ч. 1 ст. 27 лише співвиконавці, тобто вона можлива лише у формі простої
співучасті.

  

 

    

  
  
  § 4. Відповідальність співучасників
  

1. Сформулюємо кілька тез щодо кваліфікації дій співучасників та їх покарання.

  

1) Відповідальність співучасників, які діють в організованій групі або злочинній
організації, визначається в такий спосіб:
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а) організатор злочину підлягає відповідальності за всі злочини, вчинені будь-яким
співучасником цієї групи, за умови, якщо вони (ці злочини) охоплювалися умислом
організатора (ч. 1 ст. 30);

  

б) інші співучасники (учасники групи) підлягають відповідальності за злочини, у підготовці
чи вчиненні яких вони брали участь, Незалежно від тієї ролі, що виконував у злочині
кожний з них (ч. 2 ст. 30);

  

в) дії всіх цих співучасників кваліфікуються за тією статтею Особливої частини КК, яка
передбачає відповідальність за вчинення даного злочину злочинною організацією чи
організованою групою (наприклад, всі учасники банди, незалежно від тієї ролі, яку вони
виконували в злочині, несуть відповідальність безпосередньо за ст. 257; всі учасники
організованої групи, що вчинила вимагання, - за ч. 4 ст. 189).

  

2) При простій співучасті, тобто співвиконавстві, всі співучасники несуть відповідальність
за тією статтею Особливої частини КК, яка передбачає вчинений ними злочин (ч. 1 ст.
29).

  

3) При співучасті з розподілом ролей питання про відповідальність вирішується так:

  

а) виконавець (співвиконавці) відповідають за тією статтею Особливої частини КК, яка
передбачає відповідальність за вчинений ними злочин (ч. 1 ст. 29);

  

б) всі інші співучасники (організатори, підбурювачі, пособники) відповідають за той
злочин, що вчинив виконавець (співвиконавці);

  

в) дії всіх співучасників у зв'язку з цим, за винятком виконавця (виконавців),
кваліфікуються за тією статтею Особливої частини КК, за якою кваліфіковані дії
виконавця, але з обов'язковим посиланням на відповідну частину ст. 27. Так, пособник
вбивства відповідає за ч. 5 ст. 27 і ч. 1 ст. 115.
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Отже, кваліфікація діяння співучасників у принципі завжди визначається діями
виконавця, за винятком деяких випадків, про що мова йтиме далі.

  

2. При вирішенні питання про відповідальність співучасників виникає проблема щодо
ставлення їм у вину об'єктивних і суб'єктивних ознак злочину, які характеризують
підвищену або, навпаки, знижену відповідальність виконавця. Питання ці вирішені в ч. 3
ст. 29. Тут слід виходити з такого:

  

1) Об'єктивні обставини (обставини, що характеризують об'єктивну сторону складу і
впливають на кваліфікацію злочину), вчиненого виконавцем злочину (наприклад, спосіб
вчинення), можуть бути поставлені у вину іншим співучасникам лише за умови, що вони
заздалегідь знали про ці обставини, були поінформовані про них. Якщо ж співучасники
не були поінформовані про наявність цих обставин (не усвідомлювали їх існування), вони
за них відповідальності не несуть і ці обставини не можуть визначати кваліфікацію діянь
співучасників (наприклад, виконавець вчинив вбивство з особливою жорстокістю, а інші
співучасники про це не знали - виконавець відповідає за п. 4 ч. 2 ст. 115, а інші
співучасники - за ст. 27 і ч. 1 ст. 115). У цих випадках, як видно, дії співучасників
кваліфікуються за різними статтями КК, хоча вони і вчинили один злочин - вбивство.

  

2) Суб'єктивні ознаки, які визначають кваліфікацію злочину, вчиненого виконавцем
(наприклад, мотив), можуть бути поставлені у вину іншим співучасникам також за умови,
що вони заздалегідь знали про них, були поінформовані про їх наявність. Якщо ж ці
ознаки їм заздалегідь не були відомі, співучасники не були поінформовані про них, ці
обставини (суб'єктивні ознаки) поставлені їм у вину не можуть бути. Так, якщо
підбурювач умовив виконавця вбити потерпілого з помсти, а виконавець, давши на це
згоду, вбиває жертву, переслідуючи корисливу мету, то такий виконавець відповідає за
п. 6 ч. 2 ст. 115 (вбивство з користі), а підбурювач, що не знав про корисливі мотиви,
якими керувався виконавець, - за ч. 4 ст. 27 і ч. 1 ст. 115. Якщо ж підбурювачу було
відомо про такі мотиви виконавця, то він буде нести відповідальність за ч. 4 ст. 27 і п. 6 ч.
2 ст. 115.

  

3) Обставини, що посилюють або пом'якшують відповідальність, але характеризують
лише особу співучасника, навіть якщо інші співучасники знали про їх наявність,
ставляться у вину лише тому співучаснику, на боці якого вони мають місце. Інакше
кажучи, "особисті" обставини (наприклад, повторність, рецидив) не можуть впливати на
відповідальність інших співучасників. Якщо, скажімо, пособник сприяє особі, яка раніше
була засуджена за вбивство, у вчиненні нового вбивства, то незалежно від того, знав
пособник про це чи ні, ця кваліфікуюча обставина йому у вину в будь-якому випадку не
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може ставитися, вона характеризує лише особу виконавця. У цій ситуації виконавець
відповідає за п. 13 ч. 2 ст. 115 (вбивство, вчинене повторно), а пособник за ч. 5 ст. 27 і ч.
1 ст. 115. Або, наприклад, коли мати в процесі пологів вбиває свою дитину, то її дії,
враховуючи стан, в якому вона перебувала, кваліфікуються за ст. 117 (дітовбивство), як
вбивство при пом'якшуючих обставинах, а будь-який співучасник цього вбивства буде
відповідати за статтями 27 і 115, тобто за більш тяжке вбивство, тому що особисті
ознаки, що пом'якшують відповідальність матері немовляти, не можуть впливати на
відповідальність інших співучасників.

  

 

    

  
  
  § 5. Спеціальні питання відповідальності за співучасть
  

Крім розглянутих загальних питань виникають так звані спеціальні питання
відповідальності за співучасть.

  

1. Співучасть у злочинах із спеціальним суб'єктом.

  

2. Провокація злочину.

  

3. Ексцес виконавця.

  

4. Безнаслідкова співучасть.

  

5. Невдале підбурювання або пособництво.
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6. Добровільна відмова співучасників.

  

7. Співучасть у злочинах із спеціальним суб'єктом.

  

Насамперед, зазначимо, що згідно з ч. 2 ст. 18 КК спеціальний суб'єкт злочину має місце
там, де злочин може вчинити лише певна особа. Таким чином, спеціальний суб'єкт - це
суб'єкт злочину, який крім загальних ознак (осудності й віку) наділений ще і додатковими
ознаками, що і визначають його відповідальність за відповідною статтею КК (наприклад,
службова особа, військовослужбовець тощо). Характерною ознакою злочину із
спеціальним суб'єктом є те, що їх можуть вчинити лише особи, наділені ознаками
спеціального суб'єкта. Виникає питання, чи можлива співучасть у таких злочинах осіб, які
не мають ознак спеціального суб'єкта? Чи можуть ці особи відповідати за ті злочини,
суб'єкт вчинення яких є спеціальним?

  

У статтях КК про співучасть немає прямої заборони позитивно вирішувати це питання. У
КК не говориться, що співучасть у злочинах зі спеціальним суб'єктом неможлива. Більше
того, це питання прямо вирішене стосовно злочинів проти встановленого порядку
несення військової служби (військові злочини). Так, у ч. 3 ст. 401 вказується, що
співучасть у військових злочинах осіб, не згаданих у цій статті (тобто не
військовослужбовців), тягне за собою відповідальність за відповідними статтями цього
розділу, тобто розділу Особливої частини КК про військові злочини (розділ XIX Особливої
частини КК).

  

Очевидно, що й в інших злочинах із спеціальним суб'єктом, особи, які не є спеціальними
суб'єктами, можуть виступати як співучасники злочину. Інакше кажучи, виконавцем цих
злочинів може бути тільки спеціальний суб'єкт, а як організатор, підбурювач, пособник
можуть виступати й інші особи, не наділені ознаками спеціального суб'єкта. Щоправда,
іноді об'єктивна сторона деяких злочинів описується в законі (диспозиції) так, що вона не
виключає як співвиконавців (субсидіарних суб'єктів) і осіб, які не є спеціальними
суб'єктами. З цих положень можна сформулювати кілька висновків:

  

а) суб'єктом злочину з спеціальним суб'єктом може бути лише особа, якій властиві ознаки
спеціального суб'єкта (наприклад, суб'єкт отримання хабара - це тільки службова особа,
ознаки якої описані в примітках до статей 364 та 368);
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б) звідси випливає, що виконавцем злочину з спеціальним суб'єктом може бути тільки цей
спеціальний суб'єкт;

  

в) спираючись на висловлені вище положення, слід визнати можливість співучасті осіб,
що не є спеціальними суб'єктами, у злочинах з спеціальним суб'єктом;

  

г) у таких випадках особи, що не мають ознак спеціального суб'єкта, можуть виступати
як організатори, підбурювачі, пособники того злочину, виконавцем якого є спеціальний
суб'єкт;

  

ґ) тому ці співучасники несуть відповідальність за тією статтею КК, що передбачає
злочин, вчинений виконавцем - спеціальним суб'єктом. Наприклад, приватна особа, що
організувала давання-одержання хабара, несе відповідальність за ч. 4 ст. 27 і за
відповідною частиною ст. 368;

  

д) якщо ж злочин із спеціальним суб'єктом характеризується тим, що частина його
об'єктивної сторони може бути виконана особою, яка не є спеціальним суб'єктом,
останній підлягає відповідальності як співвиконавець (наприклад, жінка, яка за
допомогою фізичного насильства або погроз сприяє ґвалтівнику у вчиненні
зґвалтування, несе відповідальність як співвиконавець злочину, передбаченого ст. 152).

  

2. Провокація злочину. Провокацією злочину визнається ситуація, коли особа підбурює
(провокує) виконавця або інших співучасників на вчинення злочину з метою його
подальшого викриття.

  

Так, у судовій практиці була справа, коли сторож підсобного господарства підмовив двох
робітниць вчинити крадіжку з поля зібраної напередодні кукурудзи. Коли жінки під'їхали
до поля і стали вантажити мішки з кукурудзою, він підняв стрілянину і затримав їх за
допомогою інших сторожів. Як було встановлено, сторож хотів показати начальству свою
старанність і зовсім не мав наміру брати участь у крадіжці кукурудзи. Він діяв з метою
подальшого викриття виконавців.
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Нагадаємо, що мотиви у співучасників одного й того ж злочину Можуть бути різними -
кожний з них може керуватися різними спонуканнями і це не виключає їх співучасті в
цьому злочині. Отже, провокація злочину розглядається як співучасть у спровокованому
злочині, оскільки різниця в мотивах у провокатора та інших співучасників не має значення
для притягнення їх до відповідальності. Тому в нашому прикладі сторож несе
відповідальність за співучасть (підбурювання) у вчиненні крадіжки кукурудзи. У статті
370 встановлена спеціальна відповідальність за провокацію хабара.

  

3. Ексцес виконавця. Щоб співучасник був притягнутий до відповідальності за злочин,
вчинений виконавцем, він, як вже зазначалося, має бути обізнаний про злочинні наміри
виконавця. Між співучасниками повинна мати місце змова на вчинення конкретного
злочину. Але на практиці зустрічаються випадки, коли окремі співучасники виходять за
межі цієї змови. Наприклад, пособник і підбурювач просили виконавця побити
потерпілого, виконавець же вбив жертву. У такому разі і говорять про ексцес (вихід за
межі задуманого) виконавця.

  

Ексцес виконавця має місце там, де виконавцем вчинені такі злочинні дії, що не
охоплювалися ні прямим, ні непрямим умислом інших співучасників. Ним вчинені дії, які
виходять за межі угоди, що відбулася між ними. Таким чином, ексцес виконавця має місце
там, де інші співучасники не передбачали, не бажали і не допускали вчинення тих
злочинних дій, що вчинив виконавець.

  

Розрізняють два види ексцесу: кількісний і якісний. Ця різниця має певне практичне
значення, оскільки впливає на кваліфікацію, зокрема, на кваліфікацію дії виконавця.

  

Кількісний ексцес має місце там, де виконавець, почавши вчиняти злочин, що був
задуманий співучасниками, вчиняє дії однорідного характеру, але більш тяжкі. Тут
задуманий співучасниками злочин ніби "переростає" у більш тяжкий. Наприклад,
співучасники домовилися вчинити крадіжку, а виконавець змушений був застосувати
насильство при вилученні майна, тому що зненацька застав у квартирі потерпілого, і тим
самим вчинив вже не крадіжку, а грабіж чи розбій.

  

У цих випадках виконавець несе відповідальність за більш тяжкий злочин, що він вчинив.
У нашому випадку виконавець буде нести відповідальність, скажімо, за розбій (внаслідок
застосованого ним насильства з метою заволодіння майном крадіжка "переросла" у
розбій), тобто за ст. 187, інші співучасники будуть відповідати за співучасть у крадіжці,

 25 / 33



Розділ XII Співучасть у злочині

тобто за ст. 185 (з посиланням у разі необхідності на відповідну частину ст. 27).

  

Якісний ексцес має місце там, де виконавець вчиняє неоднорідний, зовсім інший, ніж був
задуманий співучасниками, злочин на додаток до того, що було погоджено із
співучасниками. При такому ексцесі виконавець відповідає за правилами реальної
сукупності злочинів: за задуманий і вчинений за угодою з співучасниками злочин і за той,
що був наслідком його ексцесу. Наприклад, співучасники задумали вчинити крадіжку.
Виконавець, увійшовши до квартири, застав там її хазяйку і, застосувавши фізичне
насильство, зґвалтував її, а потім, скориставшись тим, що потерпіла втратила свідомість,
викрав майно. У цьому випадку виконавець вчинив два злочини - (крадіжку і
зґвалтування), співучасники ж несуть відповідальність тільки за крадіжку.

  

Таким чином, співучасники як при кількісному, так і при якісному ексцесі виконавця за
ексцес відповідальності не несуть (оскільки цей злочин не охоплювався їх умислом). Вони
відповідають лише в межах змови, що відбулася між ними, тобто за той злочин, що ними
спільно було задуманий. У частині 5 ст. 29 зазначено, що співучасники не підлягають
кримінальній відповідальності за діяння, вчинене виконавцем, якщо воно не
охоплювалося їх умислом.

  

Іноді поняття ексцесу виконавця намагаються підмінити більш широким поняттям - ексцес
співучасника, вважаючи, що "автором" ексцесу може бути не лише виконавець злочину,
але й будь-який інший співучасник. При цьому, однак, не враховується, що стосовно
ексцесу (до того злочину, що саме і складає зміст ексцесу) будь-який співучасник є
виконавцем, оскільки саме він вчиняє дії, що утворюють об'єктивну сторону злочину, який
є наслідком ексцесу. Тому правильно говорити не про ексцес співучасника, а про ексцес
виконавця.

  

4. Безнаслідкова співучасть має місце там, де виконавцю не вдалося вчинити закінчений
злочин і він вчинив лише готування або замах, на яких його злочинна діяльність була
припинена (перервана). У таких ситуаціях виконавець несе відповідальність за готування
до злочину або замах на злочин. Інші ж співучасники відповідають за співучасть у
готуванні до злочину або за співучасть у замаху на злочин, залежно від того, на якій з
цих стадій була припинена (перервана) злочинна діяльність виконавця. Уявімо собі, що
виконавець повинен був підпалити будівлю і знищити її, однак був затриманий на місці
злочину, коли намагався підпалити. Його дії (замах на підпал) кваліфікуються за ч. 1 ст.
15 і ч. 2 ст. 194, а дії інших співучасників - за відповідною частиною ст. 27, ч. 1 ст. 15 і ч. 2
ст. 194. Або, наприклад, виконавці, що входять в організовану групу для вчинення
вимагання, були затримані. Встановлено, що певний громадянин, що не входить до групи,
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заздалегідь обіцяв їм надати автомашину, щоб після вчинення злочину вони зникли з
міста. Дії виконавців, що створили організовану групу, утворюють собою готування до
злочину (створення умов для вчинення вимагання, в нашому випадку) і повинні
кваліфікуватися за ч. 1 ст. 14 і ч. 4 ст. 192 (готування до вимагання організованою
групою). Пособник несе відповідальність за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14 і ч. 4 ст. 189
(пособництво в готуванні до вимагання організованою групою).

  

У частині 4 ст. 29 в зв'язку з цим встановлено, що у разі вчинення виконавцем
незакінченого злочину інші співучасники підлягають відповідальності за співучасть у
незакінченому злочині (тобто готуванні або замаху на злочин).

  

5. Невдале підбурювання або пособництво має місце там, де можливий (передбачуваний,
потенційний) виконавець відхиляє пропозицію вчинити злочин (брати участь у вчиненні
злочину), що може виходити від підбурювача, пособника чи навіть організатора.
Наприклад, підбурювач умовляє виконавця вчинити вбивство, обіцяючи за це грошову
винагороду. Однак виконавець відхиляє цю пропозицію підбурювача, не погоджується з
ним, хоча б тому, що боїться викриття і можливого покарання.

  

У таких випадках відсутня змова, яка є обов'язковою ознакою співучасті, тут немає змови
на спільне вчинення злочину, вона не відбулася, тому що пропозиція брати участь у
злочині не була прийнята (була відхилена) виконавцем. Внаслідок цього тут не може бути
і мови про співучасть. Тому відповідальність за правилами про співучасть тут
виключається, ст. 27 застосована не може бути. Але як же вирішується в цих випадках
питання про відповідальність? У таких ситуаціях потенційний (передбачуваний)
виконавець кримінальної відповідальності не несе, а інші співучасники відповідають за
готування до злочину, який вони бажали вчинити, - тобто за ч. 1 ст. 14 і відповідною
статтею Особливої частини КК, оскільки їх діяльність з підшукування співучасників є не
що інше, як готування до злочину, прямо зазначене у цій статті КК. У нашому прикладі
підбурювач буде нести відповідальність за готування до вбивства.

  

6. Добровільна відмова співучасників. У статті 31 КК регулюється питання про
добровільну відмову співучасників. Причому самого визначення добровільної відмови
співучасників закон не дає, відсилаючи до ст. 17, в якій визначається загальне поняття
добровільної відмови.

  

Це означає, що при добровільній відмові співучасників злочин не повинен бути доведений
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до кінця при усвідомленні винним фактичної можливості завершити злочин, закінчити
його.

  

Однак при співучасті діє не одна, а декілька осіб, причому дії їх опосередковані свідомою
поведінкою виконавця злочину. Відповідно тут застосовуються такі положення:

  

1) Добровільна відмова виконавця розглядається за правилами ст. 17 і не має
особливостей порівняно з добровільною відмовою особи, яка діє індивідуально.

  

2) Інші співучасники при добровільній відмові виконавця несуть відповідальність за
готування до злочину або замах на злочин, залежно від того, на якій з цих стадій
добровільно відмовився від доведення злочину до кінця виконавець (ч. 1 ст. 31). На
практиці мав місце такий випадок. Троє співучасників домовилися вчинити підпал будівлі
з помсти до його власника. Підбурювач умовив виконавця вчинити цей підпал, а пособник
приготував і дав виконавцю бензин та інші предмети, необхідні для підпалу. Виконавець,
з'явившись на місце злочину, пристосував все необхідне для підпалу, навіть запалив
полум'я, але, усвідомлюючи повну можливість вчинити задумане, підпалювати будівлю не
став, полум'я загасив, тому що злякався відповідальності. У цій ситуації виконавець
відповідальності не несе відповідно до ст. 17, а підбурювач і пособник від
відповідальності не звільняються. Вони винні в замаху на підпал, тому що дії виконавця
були доведені до цієї стаді. Кваліфікація дій цих співучасників настає за ч. 1 ст. 15 і ч. 2
ст. 194.

  

3) Складним є питання про добровільну відмову співвиконавця. Частина 1 ст. 31 відсилає
в таких випадках до ст. 17, що означає - добровільна відмова співвиконавця може
виявлятися в дії (бездіяльності), внаслідок яких запобігається завершення злочину
іншими співвиконавцями:

  

а) передусім, така відмова можлива на стадії готування до злочину і незакінченого
замаху. Вона може бути виражена в активних діях співвиконавця - вмовив інших
виконавців не вчиняти злочин, повідомив міліцію і завдяки цьому співучасники були
затримані, попередив жертву і вона змогла сховатися тощо. Але добровільна відмова тут
можлива і шляхом бездіяльності, коли співвиконавець, добровільно відмовившись від
продовження злочину, переконаний, що внаслідок його бездіяльності інші виконавці не
зможуть довести злочин до кінця. Наприклад, співвиконавець, у якого були відмички чи
знаряддя злому, боячись відповідальності, не йде на місце вчинення злочину, тому інші
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виконавці не можуть вчинити крадіжки; або, з'явившись на місце вчинення крадіжки,
виконавець відмовляється відключити сигналізацію, тому інші виконавці вчинити злочин
не можуть. Якщо ж виконавці вчинять злочин яким-небудь іншим способом, то
виконавець, який добровільно відмовився, все одно відповідальності не несе, тому що
відсутні як причинний, так і винний зв'язок з вчиненим іншими виконавцями злочином.
При добровільній відмові одного з співвиконавців інші співвиконавці несуть
відповідальність за готування чи замах на злочин залежно від стадії, на якій мала місце
добровільна відмова;

  

б) можлива добровільна відмова співвиконавця і при закінченому замаху, коли він сам або
за допомогою інших запобігає настанню наслідку злочину. У практиці мав місце випадок,
коли два виконавці, вирішивши вбити з помсти потерпілого, зіштовхнули його з моста в
річку і втекли з місця події. Один з них, почувши, що жертва просить про допомогу,
повернувся і, витягши потерпілого з води, врятував йому життя. Цей співвиконавець
запобіг смерті жертви, активно втрутився у розвиток причинного зв'язку, внаслідок чого
не настала смерть. У цьому випадку у нього є добровільна відмова, і відповідальності за
замах на вбивство цей співвиконавець не підлягає. Інший же співвиконавець буде
відповідати за замах на вбивство.

  

4) Організатор, підбурювач і пособник звільняються від кримінальної відповідальності в
зв'язку з наявністю добровільної відмови лише тоді, коли вони своїми діями (як правило,
активними) попередять вчинення злочину виконавцем (наприклад, обеззброять його,
попередять потерпілого, передадуть виконавця в органи влади тощо). Крім того,
добровільна відмова співучасників має місце і тоді, коли вони своєчасно повідомлять
відповідні органи державної влади (міліції, СБУ, прокуратурі та ін.) про те, що готується
або вчиняється злочин. Причому в цьому разі добровільна відмова не виключається і
тоді, коли органам влади чомусь не вдалося запобігти злочину. Відмова пособника може
виразитися й у пасивних діях. Наприклад, він не надав знаряддя чи засоби вчинення
злочину, не усунув перешкоди до вчинення злочину (не відключив сигналізацію),
внаслідок чого злочин виконавцем не було вчинено (ч. 2 ст. 31).

  

У разі добровільної відмови кого-небудь з співучасників - виконавець та інші співучасники
несуть відповідальність за готування чи замах на злочин залежно від того, на якій стадії
їх діяльність була припинена (ч. 3 ст. 31).

  

5) Якщо ж співучасник намагався запобігти злочину, який він повинен був вчинити, але це
йому не вдалося (виконавець все-таки довів злочин до кінця), то такі дії співучасника
розглядаються як діяльне каяття й оцінюються як обставина, яка пом'якшує покарання.
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  § 6. Причетність до злочину
  

1. Поняття і види причетності до злочину. Причетність до злочину - це дія чи
бездіяльність, яка хоча і пов'язана з вчиненням злочину, але не є співучастю в ньому.

  

На підставі положень частин 6 і 7 ст. 27 КК, з урахуванням теорії і сформованої
практики, виділяються такі види причетності до злочину:

  

1) Заздалегідь не обіцяне (тобто не обіцяне до закінчення (завершення) злочину)
приховування злочину.

  

2) Заздалегідь не обіцяне придбання чи збут майна, добутого злочинним шляхом.

  

3) Заздалегідь не обіцяне потурання злочину.

  

4) Заздалегідь обіцяне (тобто обіцяне до закінчення злочину) недонесення про злочин.

  

Причому перші три види причетності є самостійними злочинами і тому тягнуть за собою
кримінальну відповідальність. Що ж стосується недонесення, то воно законом взагалі
злочином не вважається.
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Розглянемо ці види причетності.

  

2. Приховування злочину - це активна діяльність особи по приховуванню злочинця,
засобів і знарядь вчинення злочину, його слідів або предметів, здобутих злочинним
шляхом. Причому мова йде тільки про заздалегідь не обіцяне приховування, тобто про
приховування, не обіцяне до закінчення (завершення) злочину. Це, наприклад, випадок,
коли вбивця в закривавленому одязі після вчинення злочину прийшов до свого знайомого
і, розповівши про те, що трапилося, попросив дати йому інший одяг, а закривавлений
спалити, що знайомий і вчинив. Перед нами заздалегідь не обіцяне приховування як
злочинця, так і слідів злочину. Такий приховувач несе відповідальність за ст. 396. Ця
стаття встановлює відповідальність за заздалегідь не обіцяне приховування лише
тяжких або особливо тяжких злочинів. Приховування злочинів середньої або невеликої
тяжкості кримінальній відповідальності не підлягає. Причому в силу ч. 2 ст. 396 не
підлягають кримінальній відповідальності за приховування тяжких і особливо тяжких
злочинів члени сім'ї особи, яка вчинила злочин, а також її близькі родичі, коло яких
визначається законом. Відповідно до п. 11 ст. 32 КПК ними вважаються батьки,
дружина, діти, рідні брати і сестри, дід, баба, внуки.

  

У статті 256 передбачена відповідальність за найбільш небезпечний вид заздалегідь не
обіцяного сприяння учасникам злочинних організацій чи укриття їх злочинної діяльності.
Закон встановлює, що за заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинної
організації та укриття їх злочинної діяльності шляхом надання приміщень, сховищ,
транспортних засобів, інформації, документів, технічних пристроїв, грошей, цінних
паперів, а також за заздалегідь не обіцяне здійснення інших дій по створенню умов, які
сприяють їх злочинній діяльності, винні підлягають покаранню у виді позбавлення волі на
строк до п'яти років. Покарання посилюється від п'яти до десяти років позбавлення волі
із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк
до трьох років, якщо такі дії вчинені службовою особою або повторно.

  

Якщо ж таке приховування було обіцяне до початку чи в процесі вчинення злочину, але
до його закінчення, таке приховування, як вже зазначалося, розглядається як співучасть
у злочині у виді пособництва.

  

3. Придбання чи збут майна, здобутого злочинним шляхом, - це активна діяльність особи,
що виявляється у купівлі або іншій сплатній передачі майна, здобутого злочинним шляхом,
або зберіганні такого майна. Мова йде лише про дії, заздалегідь не обіцяні. Якщо такі дії
були заздалегідь обіцяні, то вони утворять, у силу ч. 5 ст. 27, пособництво. Придбання і
збут, що не були заздалегідь обіцяні до закінчення злочину, тягнуть за собою
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відповідальність за самостійний злочин за ст. 198 -як вид причетності до злочину (ч. 6 ст.
27). Даний злочин передбачає знання суб'єктом того, що придбане ним майно здобуто
злочинним шляхом, тобто в результаті конкретного злочину, крадіжки, розбою тощо.

  

4. Потурання. Потурання виражається в тому, що особа, яка зобов'язана була і могла
перешкодити вчиненню злочину, такому злочину не перешкоджає: злочин відбувається.
Наприклад, працівник міліції, знаючи про злочин, що готується, його не припиняє, хоча
зобов'язаний був це зробити, а тому злочин вчиняється.

  

У Загальній частині КК прямо не встановлено відповідальність за потурання. Питання
про відповідальність за потурання вирішується таким чином:

  

1) якщо воно було заздалегідь обіцяним, то стає пособництвом, тому що таке потурання є
не що інше, як усунення перешкод вчиненню злочину чи сприяння приховуванню злочину
(ч. 5 ст. 27);

  

2) заздалегідь же не обіцяне потурання утворює собою у випадках, передбачених в
Особливій частині КК, службовий злочин (зловживання службовим становищем - ст. 364,
службова недбалість - ст. 367). Можлива і відповідальність за згаданою вище ст. 256, а
також за ст. 426.

  

Таким чином, з закону випливає, що наявність заздалегідь даної обіцянки чи її відсутність
дає можливість дати різну юридичну оцінку приховуванню, придбанню або збуту
предметів, здобутих злочинним шляхом, і потуранню. Якщо ці дії (бездіяльність) були
заздалегідь обіцяні - це пособництво злочину, якщо така обіцянка була дана після
закінчення злочину, відповідальність настає за самостійний злочин у випадках,
передбачених у КК.

  

4. Недонесення виражається у неповідомленні органам влади про злочин, що готується
або вже вчинений. На відміну від приховування, недонесення - це діяльність пасивна
(чиста бездіяльність). Незалежно від того, було чи не було воно заздалегідь обіцяно,
чинним КК воно злочином не визнається. Лише у випадку, якщо в діях такої особи
містяться ознаки іншого самостійного складу злочину, вона підлягає за нього
кримінальній відповідальності. Так, наприклад, якщо така особа незаконно зберігала
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вогнепальну зброю, вона підлягає відповідальності за ст. 263, за недонесення ж про
злочин, вчинений іншими особами, вона ні за яких умов не відповідає (ч. 7 ст. 27).
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