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  1. ВИПУСК НА ТОВАРНИЙ РИНОК АБО ІНША РЕАЛІЗАЦІЯ
СПОЖИВАЧАМ НЕДОБРОЯКІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ
  

 

  

Діяння,  передбачене ст. 147 КК, посягає на систему господарювання, оскільки  випуском
недоброякісної продукції завдає значної шкоди господарству, що  призводить до витрат
продукції і праці, заподіює матеріальні збитки і  завдає шкоди споживачам
недоброякісної продукції. Згідно з ч. З ст. 42  Конституції України держава захищає
права споживачів, здійснює контроль  за якістю і безпечністю продукції та усіх видів
послуг і робіт, сприяє  діяльності громадських організацій споживачів. Законом України
"Про  захист прав споживачів" від 12 травня 1991 р. у редакції від 15 грудня  1993 р.[i]

споживачам гарантується якість товарів, якщо вони мають намір придбати  їх або
замовити, і вони мають право вимагати від продавців товарів  інформацію про якість
товарів, відповідність товарів вимогам нормативних  документів, умовам договору.

  

Предметами  злочину, як передбачено ст. 147 КК, є продукція і товари, які не 
відповідають вимогам щодо їхньої якості, тобто виготовлені з порушенням  стандартів,
норм, технічних умов, встановлених для виготовлення  відповідних товарів і надання
певних послуг. Наказом Держстандарту від  ЗО серпня 1993 р. № 95 затверджено
перелік продукції, що підлягає  обов'язковій сертифікації[ii]. Продукція і товари, які не
пройшли сертифікацію визнаються недоброякісними або нестандартними.

  

За  ст. 147 КК кваліфікується випуск недоброякісної чи некомплектної  продукції, тобто
передача її споживачам. Виготовлення такої продукції  складу злочину ст. 147 КК не
утворює. Згідно із законом об'єктивну  сторону діяння становить випуск недоброякісної
чи некомплектної  продукції і товарів на товарний ринок, тобто виготовлення товарів і 
продукції та передача їх для реалізації. За ст. 147 КК кваліфікуються  дії осіб, які є
відповідальними за якість та комплектність продукції і  товарів, що передаються для
реалізації чи реалізуються споживачам.

  

Відповідальними за випуск на товарний ринок недоброякісної продукції і товарів є:
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1)  посадові особи промислових підприємств, на яких відповідними  інструкціями,
наказами, угодами покладено обов'язок контролювати якість  продукції і товарів;

  

2)  громадяни-підприємці, які виробляють продукцію і товари на власних  підприємствах і
які зобов'язані контролювати якість продукції і товарів,  що випускаються на товарний
ринок;

  

3)  посадові особи торговельних підприємств, які реалізують товари і  продукцію і на яких
покладено обов'язок контролювати якість товарів, що  реалізуються;

  

4)  громадяни, які торгують продукцією і товарами та згідно із Законом  України "Про
захист прав споживачів" несуть відповідальність за якість  цієї продукції і товарів.

  

Частина  2 ст. 147 КК передбачає підвищену відповідальність за випуск  недоброякісної
чи некомплектної продукції на товарний ринок у великих  розмірах або якщо це діяння
призвело до заподіяння шкоди здоров'ю чи  настання смерті споживача.

  

Для визнання випуску на товарний ринок недоброякісної чи некомплектної продукції і
товарів у великому розмірі враховують:

  

1) загальну кількість виробленої чи реалізованої продукції і товарів;

  

2) загальну вартість виробленої чи реалізованої продукції І товарів;

  

3)  розмір заподіяної споживачеві матеріальної шкоди та всі види збитків,  пов'язаних із
придбанням, переробкою чи поверненням продукції І товарів  виробникові чи продавцеві;

  

4) витрати споживача на переробку продукції, усунення недоліків товарів та
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доукомплектування Їх.

  

Діяння  кваліфікується за ч. 2 ст. 147 КК, якщо внаслідок випуску або  реалізації
недоброякісної чи некомплектної продукції і товарів  споживачеві була заподіяна шкода
здоров'ю або смерть.

  

Оскільки  в законі встановлено відповідальність за "ті ж дії, якщо вони...  завдали шкоди
здоров'ю споживача", то діяння за ч. 2 ст. 147 КК  кваліфікується у всіх випадках як
заподіяння будь-якої шкоди здоров'ю  хоч би одному споживачеві.

  

Не  можна погодитися з автором коментаря до ст. 147 КК в тому, що ч. 2 ст.  147
передбачає відповідальність за заподіяння тяжких і середньої  тяжкості тілесних
ушкоджень хоч би одній особі, а легких тілесних  ушкоджень — кільком особам, оскільки
із змісту закону таке не випливає[iii].

  

За  ч. 2 ст. 147 КК діяння кваліфікується у випадках, якщо шкода здоров'ю  чи смерть
споживача були заподіяні з необережності. Умисне заподіяння  шкоди здоров'ю
споживача чи смерті не охоплюється ч. 2 ст. 147 КК і  утворює сукупність злочинів. Такі
дії належить кваліфікувати за ч. 2 ст.  147 та ст. 101 чи ст. 102, чи ст. 94 КК.

  

 

  

  

[i] Див.: Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 1. — Ст. 1.

  

 

  

[ii] Див.: Бізнес. — 1993. — № 35. — С. 18—19.
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[iii] Див.: Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. — С. 414.
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