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 SEKCJA 26. PrAwoZNAwStwo. (ЮриДичеСКие наУКи)
ПОД- СЕКЦИЯ 1. Административное право. Административный процесс.

міщенко тетяна Юріївна 
курсант 3-го курсу 

слідчо-криміналістичного факультету
ДЮІ МВС України

науковий керівник:
тулінов валентин Сергійович

викладач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності 
ДЮІ МВС України, кандидат юридичних наук

теоретичний аСпеКт визначення аДмініСтративного 
проСтУпКУ в УКраЇні

На сьогодні особливої актуальності набуває оновлення адміністративно-
правової доктрини, наукове забезпечення питання реалізації Концепції 
адміністративної реформи в Україні і вагому роль стосовно створення  інститутів 
адміністративного законодавства, адміністративної відповідальності та становлення 
адміністративної деліктології відіграє визначення адміністративного проступку як 
первісного юридичного компонента.

Системний підхід до вирішення проблем визначення дефініції  
адміністративного проступку в Україні пропонували вітчизняні адміністративісти: 
В.Б. Авер’янов, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, І.П.  Голосніченко, Є. В. Додін, 
Р.А. Калюжний, В.К.Колпаков, А.Т. Комзюк, О.П. Рябченко, В.К. Шкарупа та 
ін.  Характерним для виділення проблемних аспектів адміністративного 
проступку є вивчення його в синтезі з іншими правовими категоріями [1, с.107], але 
першочерговим, на наш погляд, повинно виступати звернення до джерел історичного 
формування адміністративного проступку, виокремлення його в окрему категорію, 
адже без розгляду особливостей виникнення проступку, не можна зрозуміти, в чому 
саме полягає проблема його законодавчого визначення.

На думку В.К. Колпакова, інституціалізація адміністративного 
правопорушення з детермінантними ознаками правової категорії, нерозривно 
пов’язана з виникненням адміністративного права і адміністративного судочинства 
(адміністративної юстиції) [2, с.117].

М.С.Таганцев при розгляді суспільно – небезпечних діянь підкреслює велике 
практичне значення їх детермінації за ступенем караності або суспільної небезпеки. 
Він вважає, що найбільш вдалою була класифікація здійснена у французькому Кодексі 
від 26 жовтня 1795 р. з присвоєнням кожному виду злочинного діяння спеціального 
найменування.

Протиправне діяння, за вчинення якого передбачене поліцейське покарання, 
він позначає терміном «порушення»; протиправне діяння, за вчинення якого 



102

Perspektywy rozwoju badań naukowych w 21 wieku 
передбачене покарання виправного характеру, він позначає терміном – «проступок»; 
протиправне діяння, за вчинення якого передбачене тілесне покарання – «злочин» 
[3]. 

Згодом така класифікація стає домінуючою у багатьох країнах Європи. 
В Росії така класифікація набуває практичного і доктринального значення із 
запровадженням Уложення про покарання кримінальні і виправні (1845р.). У цьому 
кодексі слова «злочин» і «проступок» одержали статус юридичних термінів і стали 
позначати різні за ступенем суспільної небезпеки діяння.

У подальшому термін «проступок» почали відносити до сфер адміністративного 
впливу – таке уточнення було пов’язано, на думку В.К. Колпакова, з процедурними 
особливостями застосування покарань за кримінальним законодавством Російської 
імперії. Справи про малозначні злочини (або проступки) розглядали спеціально для 
цього утворені мирові суди і називалися вони «адміністративні правопорушення» [4, 
с.22]. 

Як справедливо вважає С.В. Пєтков, замість вирішальної ролі, яка 
відводилася адміністративному праву в частині регулювання адміністративних 
проступків, в радянській правотворчій та правозастосовній системі, де воно 
обґрунтувало та підтверджувало правову управлінську партійну амбітність та 
комуністичну заангажованість держави влади в усіх без винятку публічних та 
приватних відносинах тлумачення адміністративного проступку було розмитим і не 
мало змістовної правової характеристики [5, с.29]. 

Після розгляду історичних витоків формування поняття «адміністративне 
правопорушення», необхідно звернутися до реалій сьогодення і визначити основні 
проблеми визначення дефініції проступку, шляхи їх подолання в контексті 
реформування національного законодавства виходячи з цього, на нашу думку, 
необхідним є розгляд ознак адміністративного проступку для формування цілісного 
уявлення досліджуваного нами інституту.

Неоднозначним виступає питання щодо визначення меж суспільної 
небезпечності проступку, для цього необхідно підкреслити важливу характерну рису 
адміністративного проступку, як вважає більшість вітчизняних адміністративістів – 
шкідливість. 

Не можна не погодитися з думкою А.Т. Комзюка, який вказує на те, що 
відмінності термінів «суспільна небезпечність» та «шкідливість» є умовними, адже 
окремо взятий проступок не несе небезпечності для всього суспільства, а шкоду 
особі (особам) відносно якої був вчинений адміністративний проступок, безумовно, 
завдає [6, с.15].

Слушною є думка Є.В. Додіна, який відстоює позицію про суспільну 
небезпечність адміністративного проступку підкреслює, що він характеризується 
меншою суспільною небезпекою, ніж злочин, пропонує для її виміру термін – 
інтенсивність [7].

Виходячи з цієї ознаки, випливає чітке відмежування понять 
«адміністративне правопорушення» і «адміністративний проступок». До речі, у 
Проекті Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 
введення інституту кримінальних проступків» наявне і чітке відмежування злочинів 
за рівнем суспільної небезпеки на злочини і правопорушення [8], таким чином в 
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адміністративному кодексі, на наш погляд, повинно міститися розмежування на 
адміністративні правопорушення і адміністративні проступки, до адміністративних 
правопорушень повинні входити ті статті, які виключені з кримінального кодексу, 
а ті, які мають менший рівень суспільної небезпеки, на думку законодавця, будуть 
належати до адміністративних проступків.

Іншою характерною рисою є адміністративна відповідальність особи за 
вчинене нею діяння, і тут слід зазначити, що реалізація адміністративних стягнень не 
завжди супроводжує адміністративний проступок, але можливість їх застосування 
становить його обов'язкову властивість. З цього приводу Л.В. Коваль зазначає – 
«Адміністративну відповідальність може бути застосовано лише у зв’язку з діяннями, 
скоєними навмисно або з необережною виною, що ж стосується дій випадкових, 
то оскільки вони виключають будь-яку вину, навмисну або необережну, взагалі не 
тягнуть адміністративної відповідальності» [9, с.10].

Виходячи з вищезазначеного можна зробити висновок, що адміністративний 
кодекс в силу прийняття Проекту Закону України «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України щодо введення інституту кримінальних проступків» 
теж потребує змін, принципового розділення всіх суспільно – небезпечних 
діянь на адміністративні правопорушення і адміністративні проступки, а щодо 
самого визначення останнього, то пропонуємо наступне спрощене визначення: 
«адміністративний проступок – шкідливе діяння (дія або бездіяльність), яке посягає 
на охоронювані законом права та інтереси суб’єктів адміністративно-правових 
відносин і за яке передбачена адміністративна відповідальність».
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№ 9. – С.29

6. Комзюк А.Т. Адміністративна відповідальність в Україні: [навч. посібник] /                   
А. Т. Комзюк, В. А.Гуменюк, Г.В. Джагупов. – Х.: нац. ун-т виутр. справ, 2007. – 
80с.

7. Поняття та зміст профілактики адміністративних проступків. – [ Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://studrada.com.ua/content/31page=2

8. Офіційний портал Верховної Ради України. – [ Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:http://w1.c1.rada.gov.ua/

9. Коваль Л.В. Адміністративно – деліктні відносини : [монографія] / Л.В. Коваль. – 
К.: Головне видавництво об’єднання «Вища школа», 1979. –229 с.
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ачилова лилия ильхомовна
 старший научный сотрудник

Ташкентского государственного юридического института

правовое регУлирование привлечений иноСтраннЫх 
инвеСтиЦий 

на УзБеКСКий рЫноК гоСтиничнЫх УСлУг

Современный Узбекистан – это ведущее индустриальное государство в 
регионе Центральной Азии, обеспечивающий стабильность и экономическое развитие 
региона в целом. Растущий спрос на туристические услуги ставит важную задачу 
совершенствования туристической инфраструктуры, в частности, гостиничного 
бизнеса. В годы независимости этот рынок, как важная составляющая сферы 
туризма стал одним из наиболее привлекательных и динамично развивающихся. Для 
гостиничной индустрии Республики Узбекистан, как и мира в целом характерно ряд 
устойчивых тенденций, среди которых особое место занимает процесс глобализации.1 

Из всех преимуществ ключевыми факторами успеха ведения бизнеса 
в Узбекистане  являются: богатая сырьевая база, выгодное географическое 
расположение в центре крупнейших региональных рынков, интегрированная в сеть 
наземных и воздушных коммуникаций международного значения, транспортно 
- логистическая система, диверсифицированная индустриальная база и научно-
интеллектуальный, кадровый потенциал республики.

Приток иностранных инвестиций на рынок гостиничных услуг одинаково 
выгоден частному бизнесу, государству и инвестору. В свою очередь государство 
гарантирует и защищает права иностранных инвесторов. Органы государственного 
управления и органы государственной власти на местах обязаны предоставлять 
по запросам иностранных инвесторов интересующую их информацию в порядке, 
предусмотренном законодательством.2

гарантии и меры защиты иностранных инвесторов 
В Республике Узбекистан установлен режим, предусматривающий 

предоставление иностранным инвесторам условий не менее благоприятных, чем 
соответствующие условия для инвестиций, осуществляемых юридическими и 
физическими лицами Республики Узбекистан. 

Государство гарантирует и защищает права иностранных инвесторов, 
осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Республики 
Узбекистан.3 В случае если последующее законодательство Республики Узбекистан 
1  Каримов И.А. Мировой финансово  - экономический кризис, пути и меры 
по его преодолению в условиях Узбекистана. – Т., 2009. –с.14.
2  Закон Республики Узбекистан «О гарантиях и мерах защиты прав иностран-
ных инвесторов» 2008  г. № 52, ст.9.
3  Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных ме-
рах по стимулированию привлечения прямых иностранных инвестиций» от 
10.04.2012 г. № УП-4434. Собрание законодательства РУз, 2012., № 15, ст.167.
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ухудшает условия инвестирования, то к иностранным инвесторам в течение десяти 
лет с момента инвестирования применяется законодательство, действовавшее на 
дату инвестирования. Иностранный инвестор имеет право по своему усмотрению 
применять те положения нового законодательства, которые улучшают условия его 
инвестирования.4 

Законодательством предусмотрен уведомительный порядок использования 
десятилетней гарантии. Уполномоченными органами, которые уведомляются 
о применении иностранным инвестором гарантии, являются государственные 
организации, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц 
- Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, Министерство 
внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Государственный налоговый 
комитет Республики Узбекистан и обслуживающие банки. 

льготы и преференции  
• Налогооблагаемая прибыль юридических лиц уменьшается на сумму: 
- средств, направляемых на расширение основного производства в форме 

нового строительства, реконструкцию зданий и сооружений, используемых для 
производственных нужд, а также на погашение кредитов, полученных на эти цели, 
за вычетом начисленной в соответствующем налоговом периоде амортизации, но не 
более 30 процентов налогооблагаемой прибыли; 

- средств, направляемых на модернизацию, техническое и технологическое 
перевооружение производства, приобретение нового технологического 
оборудования, погашение кредитов, выданных на указанные цели, возмещение 
стоимости объекта лизинга, за вычетом начисленной в соответствующем налоговом 
периоде амортизации. Уменьшение налогооблагаемой базы производится в течение 
3 (трех) лет начиная с налогового периода, в котором осуществлены вышеназванные 
расходы, а по технологическому оборудованию - с момента ввода его в эксплуатацию.5

Также, в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан 
№ПП-1024 от 29.12.2008г. для предприятий-экспортеров, у которых доля экспорта 
товаров, работ, услуг (независимо от места выполнения работ, оказания услуг) 
собственного производства за свободно конвертируемую валюту, за исключением 
сырьевых товаров, составляет: 

- от 15% до 30% в общем объеме реализации – установленная ставка налога 
на доход (прибыль) снижается на 30%; 

- от 30 и более процентов в общем объеме реализации – установленная 
ставка налога на доход (прибыль) снижается на 50%. 6

4  Закон РУз «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов», 
2008  г. № 52, ст.3.

5  Налоговый кодекс РУз от 25.12.2007г № ЗРУ-136. Внесены изменения в со-
ответствии  с законом РУз от 10.04.2012 г. № ЗРУ-322. ст.159.

6  Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-1024 от 
29.12.2008г. «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах 
государственного бюджета РУз на 2009 г.»
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• От налога на добавленную стоимость освобождается:  оборот по реализации 

имущества; оборот по реализации товаров (работ и услуг), приобретаемых 
юридическими лицами за счет займов (кредитов), предоставленных международными 
и зарубежными правительственными финансовыми организациями по 
международным договорам Республикой Узбекистан, а также полученных за счет 
грантов и др.7

• При исчислении налога на имущество юридических лиц налогооблагаемая 
база уменьшается на стоимость: оборудования, приобретенного за счет кредита; 
имущества, полученного в лизинг; вновь введенного в эксплуатацию нового 
технологического оборудования. 

• От налога на имущество юридических лиц освобождаются: 
- вновь созданные предприятия - в течение двух лет с момента государственной 

регистрации. Указанная льгота не распространяется на предприятия, созданные 
на базе производственных мощностей и основных фондов ликвидированных 
(реорганизованных) предприятий, их обособленных и структурных подразделений, 
а также на юридические лица, созданные при предприятиях, при условии, если они 
работают на оборудовании, арендованном у этих предприятий.8 

• От обложения таможенной пошлиной освобождаются:  имущество, 
ввозимое иностранными инвесторами и предприятиями с иностранными 
инвестициями с долей иностранных инвестиций в уставном фонде не менее тридцати 
трех процентов в Республику Узбекистан для собственных производственных нужд;  
товары, работы и услуги, предназначенные для проведения работ по соглашению о 
разделе продукции и ввозимые в Республику Узбекистан в соответствии с проектной 
документацией иностранным инвестором и др.9 

Законодательством, наряду с общими гарантиями и мерами защиты 
иностранных инвесторов, могут быть предоставлены дополнительные гарантии и 
меры защиты (льготы и преференции) предоставляются иностранным инвесторам 
в каждом конкретном случае при инвестировании; в приоритетные отрасли, 
обеспечивающие устойчивый экономический рост, прогрессивные структурные 
изменения экономики страны; в приоритетные проекты, обеспечивающие 
укрепление и расширение экспортного потенциала республики, ее интеграцию 
в мирохозяйственные связи; в проекты в сфере малого предпринимательства, 
реализация которых направлена на переработку сырья и материалов, производство 
потребительских товаров и услуг, обеспечение занятости населения.10

7  Налоговый кодекс РУз от 25.12.2007г № ЗРУ-136. Внесены изменения в со-
ответствии  с законом РУз от 10.04.2012 г. № ЗРУ-322. ст. 208-209, 211.

8  Налоговый кодекс РУз от 25.12.2007г № ЗРУ-136. Внесены измене-
ния в соответствии  с законом РУз от 10.04.2012 г. № ЗРУ-322. ст. 269.

9  Закон РУз «О таможенном тарифе» от 29.08.1997 г. № 470-1. ст. 33.

10  Положение о порядке заключения и реализации инвестиционных догово-
ров, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 
02.08.2005г. №180. С изменениями от 07.07.2006 г.
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В случае предоставления Правительством Республики Узбекистан 
иностранному инвестору дополнительных к установленным законодательством 
гарантий и мер защиты (льгот и преференций) в обязательном порядке заключается 
инвестиционный договор. 

Инвестиционный договор заключается между Правительством Республики 
Узбекистан в лице Министерства внешних экономических связей, инвестиций 
и торговли Республики Узбекистан и иностранным инвестором, с последующим 
утверждением Кабинета Министров Республики Узбекистан.11 

Международные гостиничные сети занимают лидирующие позиции на 
рынке гостиничных услуг РУз, что позволяет сориентировать развитие национальных 
гостиничных цепей на данный сегмент рынка гостиничных услуг.

Одним из перспективных решений проблем привлечения инвестиций в 
сферу гостиничных услуг является кооперация ресурсов и действий государства и 
частного сектора в реализации инфраструктурных программ и проектов развития, 
которая может быть осуществлена  через создание единой компании (финансово 
промышленной группы), управляющей долями города в предприятиях гостиничного 
типа.
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Трут Дмитро Володимирович,

ад’юнкт кафедри цивільного права і процесу 
Національної академії внутрішніх справ 

загальні заперечення в паСивних СоліДарних зоБов’язаннях

Одним з різновидів цивільно-правових зобов’язань з множинністю осіб є 
солідарні зобов’язання. Згідно з ч. 1 ст. 543 ЦК України у разі солідарного обов'язку 
боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання 
обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-
кого з них окремо [1]. 

Втім, у певних випадках законодавець передбачає можливість боржника 
висунути заперечення проти вимог кредитора. В даному випадку йде мова не про 
заперечення у прямому сенсі цього слова, а в справжніх і наявних засобах захисту 
[7, c. 246].

В літературі допускають три категорії заперечень, які можуть бути 
протиставлені солідарним боржником чи боржниками до вимог кредитора: загальні, 
переважно особисті і виключно особисті (персональні заперечення) [5, c. 712; 7, 449-
450].

Так, загальні заперечення – це ті, які можуть бути заявлені до кредитора в 
повному обсязі будь-яким солідарним боржником [5, c. 712]. Характер «загальності» 
є наслідком принципу єдності предмета зобов’язання, а, відтак, стосується природи 
спільного боргу. 

Наприклад, такими запереченнями є посилання на невиконання 
зустрічного обов’язку кредитором або ті, які є наслідком виконання або заміни 
виконання (платіж, новація, відмова від права вимоги, зроблена по відношенню 
до всіх боржників, а також посилання на залік, після здійснення такого одним із 
боржників) [7, c. 450]. Сюди ж потрібно також віднести заперечення, що ґрунтуються 
на умові та строку - якщо загальна умова чи загальний строк виконання зобов’язання 
для всіх боржників ще не настав (не настала), то кредитор не вправі звернутись за 
виконанням до жодного з них.

Доповнює перелік можливих загальних заперечень І.Б.  Новицький, який 
відносить сюди випадок, при якому загальний для всіх солідарних боржників договір, 
на якому і засновується солідарність, виявляється недійсним внаслідок недотримання 
форми, недієздатності кредитора, незаконності змісту [6, c. 209].

До загальних, посилаючись на німецьких науковців, можна віднести 
заперечення, яке ґрунтується на простроченні кредитора, бо прострочення, допущене 
кредитором по відношенню до одного з солідарних боржників, поширюється і на 
інших боржників [4, c. 232]. 

Вказана думка німецьких юристів є цікавою, адже українське законодавство 
залишає відкритим питання - чи поширюються наслідки прострочення кредитора на 
інших солідарних боржників? З однієї сторони ми можемо послатись на множинність 
зв’язків в солідарному зобов’язанні, відтак, дати негативну відповідь. Але з іншої 
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сторони – виконання зобов’язання одним з солідарних боржників звільняє від 
зобов’язання інших, таким чином логічно припустити, що у випадку прострочення 
в прийнятті виконання зобов’язання допущеного кредитором, наслідки повинні 
поширюватись і на інших. Тим більше, що даний кредитор є спільним для всіх.

В світлі сказаного, на нашу думку, необхідно доповнити ЦК України 
наступним положенням: «Прострочення допущене кредитором по відношенню до 
одного з солідарних боржників, поширюється на інших боржників».

Як вбачається, заперечення проти вимог кредитора є правом боржника. 
Однак, на нашу думку, в певних випадках право боржника висувати «загальні» 
заперечення повинне трансформуватись в обов’язок. Іншими словами, боржник, 
який має «загальне» заперечення проти вимог кредитора не просто має право ним 
скористатись, а зобов’язаний, оскільки такою бездіяльністю він поставить інших 
боржників в невигідне становище.

Цивільне законодавство України не містить вказівок на той випадок, коли 
один з боржників, маючи спільне для всіх заперечення проти вимоги кредитора не 
скористався ним. Вважаємо, що такого боржника слід позбавити права на регрес до 
решти боржників у зв'язку з його бездіяльністю. 

В літературі висловлюється думка про те, що боржник позбавляється права 
регресу, якщо своєю поведінкою (дією або бездіяльністю) він погіршив положення 
інших боржників. Наприклад, виконуючи солідарне зобов'язання, боржник не 
врахував тієї обставини, що сам кредитор не виконав свого зобов'язання, відтак, 
проти його вимоги могло бути зроблено заперечення [6, c. 209-210]. 

Як правильно вказує В.І.  Синайський, такий боржник зобов’язаний 
висунути проти вимог кредитора заперечення, яке належить всім боржникам, в 
протилежному випадку він відповідає за це перед іншими боржниками [8,  c.  304]. 
Тобто, такий боржник не може погіршити становище інших. 

Цивільне законодавство інших країн прямо врегульовує вказаний вище 
випадок. Так, відповідно до ч. 2 ст. 1686 Цивільного закону Латвії: «Якщо солідарний 
боржник, який здійснив оплату, діяв зі злим умислом, то він у результаті цього 
втрачає право на відшкодування від інших» [3]. Вважаємо за необхідне встановити 
аналогічне правило і в українському законодавстві.

Таким чином, на підставі викладеного, вбачається за доцільне зробити 
наступні висновки. Під загальними запереченнями слід розуміти ті, які можуть 
бути заявлені в повному обсязі до кредитора будь-яким солідарним боржником. 
Вважаємо за необхідне, встановити в ЦК України правило, відповідно до якого, 
прострочення допущене кредитором по відношенню до одного з солідарних 
боржників, поширюється на інших боржників. 

Також вбачаємо за необхідне врегулювати питання можливості 
невикористання права на загальне заперечення зі сторони боржника, до котрого 
була висунута вимога зі сторони кредитора. В такому випадку, на нашу думку, такий 
боржник повинен позбавлятись права на регрес по відношенню до інших боржників.

література:
1. Цивільний кодекс України: від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. - 



110

Perspektywy rozwoju badań naukowych w 21 wieku 
2003 р. - № 11. - Ст. 7.

2. Гражданский кодекс Франции. [Електронный ресурс]- Режим доступа:-                      
http://law-students.net/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=345.

3. Гражданский закон Латвийской Республики. [Електронный ресурс]- Режим 
доступа: http://www.law-tax.biz/download/post_ussr/gk_latvia.pdf.

4. Гражданское право Германии: Перевод с немецкого / Бернгефт Ф., проф. Рост. 
ун-та, Колер И., проф. Берл. ун-та; Под ред.: В.М. Нечаев. – С.-Пб.: Сенат. Тип., 
1910. – 407 с.

5. Майданик Р.А. Аномалії в цивільному праві України [Текст]: навч.-практ. посіб. 
для студ. юрид. ф-ту / Р.А. Майданик [та ін.]; за ред. д-ра юрид. наук , проф.                 
Р.А. Майданика ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права. - 
2-ге вид., переробл. та допов. - К.: Юстініан, 2010. - 1007 с.

6. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательствах[Текст]/ И.Б.Новицкий, 
Л.А.Лунц. –М.: Юр.лит., 1950– 418 с.

7. Пляниоль М. Курс французского гражданского права: Ч. 1: Теория об 
обязательствах; Ч. 2: Договоры. Перевод с французского. Ч. 1-2: Вып. 1-6 /                               
М. Пляниоль; Пер. и предисл.: Гартман В.Ю. - Петроков: Изд. тип. С. Панского, 
1911. - 1010 c.

8. Синайский В.И. Русское гражданское право / Василий Иванович Синайский. – 
М.: Статут, 2002. – 638 с.



111

Перспективы развития научных исследований в 21 веке

ПОД- СЕКЦИЯ 32. Уголовное и уголовно-исполнительное право.
 

ашин а.а.
кандидат юридических наук, 

доцент кафедры «Уголовного права и процесса»
Юридического института им. Сперанского

ФГБОУ ВПО «Владимирского государственного университета 
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых» (ВлГУ)

Симагина н.а.
ассистент кафедры «Уголовного права и процесса»

Юридического института им. Сперанского 
ФГБОУ ВПО «Владимирского государственного университета 

имени А.Г. и Н.Г. Столетовых» (ВлГУ)

thE CoMPulSory CoMMuNIty SErVICE AS A tyPE oF NoN-CuStodIAl 
SANCtIoN For MINorS

At the moment, Criminal Code of the Russian Federation provides the following 
types of non-custodial sanctions for minors: financial penalty, deprivation of right to engage 
in a certain activity, compulsory community service, correctional labor and custodial 
restraint.

According to the Concept of Russia’s Correctional System Development until 2020 
one of the primary target is “the improvement of legislation in the field of non-custodial 
sanctions for convicted persons; expansion their list on account of new types of sanctions 
implementation; addition of the grounds use to existing alternative sanctions - compulsory 
community service and correctional labor”[1]. 

The compulsory community service as an independent form of sanctions under 
criminal law was existed in the criminal legislation of the Russian Empire. 

In the Soviet State similar measure – free «compulsory labour» - gave place to paid 
compulsory labour, a prototype of correctional labor [2, p. 30].

After collapse of the USSR, compulsory community service first appeared in the 
Criminal Code in 1996. But their enactment receded twice. First time in the 

Edict of the President of the Russian Federation "On implementation of the Criminal 
Code of the Russian Federation" was determined that compulsory community service will 
take effect "no later than 2001," and then - "no later than 2004" [3, p. 27]. 

As the result, this type of sanctions applied starting January 1, 2005 according to 
Federal Law of 28 December 2004 «On implementation of the Criminal Code of the Russian 
Federation and Correctional Code of the Russian Federation about punishment in the form 
of compulsory community service».

At the moment, compulsory community service applied to minors for theft and 
robbery [4, p.27-28]. 

According to official data given by Supreme Court Justice Department of the Russian 
Federation in 2011, compulsory community services were inflicted to 6613 convicted 
persons, financial penalty to 4267 convicted persons, custodial restraint to 655 convicted 
persons and correctional labor to 407 convicted persons. During the first half-year period of 
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2012, compulsory community service inflicted to 3135 convicted persons, financial penalty 
to 1828 convicted persons, custodial restraint to 439 convicted persons and correctional 
labor to 238 convicted persons. From given data we can seen that compulsory community 
service is used more often, than any other types of non-custodial sanctions [5]. 

In accordance with article 49 of the Criminal Code of the Russian Federation 
«compulsory community service is consisted in the performance of free socially useful works 
by the convicted person during his spare time. The types of these works are determined by 
the local self-government bodies» [6].

It should be noted that compulsory community service is «urban» type of sanctions. 
This is confirmed by the analysis of law enforcement practice. The compulsory community 
service is appointed to minors, who have committed crimes in the large regional centres 
and towns. The judicial practice of imposition of punishment on a Juvenile in the form of 
compulsory community service in outlining areas is equal to zero [7, p. 16].

Article 16 of the Correctional Code f the Russian Federation defines that 
«punishment in the form of compulsory community service is performed by 

local self-government bodies to the convicted person’s place of residence» [8]. Therefore, 
legislatively it isn't defined what is meant under the convicted person’s place of residence: 
the place of his/her registration or the place of his/her actual accommodation. The more 
effective will be the determination of the convicted person’s place of residence, because, in 
practice there is a situation in the majority of cases, that the person is registered in one place, 
and lives absolutely in other. 

Also §42 Section V «Execution of a punishment in terms of compulsory community 
service» of the Department of Justice Order of the Russian Federation of  24 May 2009 № 
142 «On approval of the Instruction on the organization of execution of a punishment and 
criminal non-custodial sanctions» is subjected to legal response. It is necessary to coordinate 
«list of compulsory community service offered by local governments and objects on which 
the convicted serve sentence» [9]. 

Compulsory community service is estimated by minors, as move away from 
extended sentence (about 70 %). In consequence of enquiry, law enforcement officials 
noted that compulsory community service is ineffective and excessively democratic. The 
population, in whole, positively belongs to alternative punishment (including to compulsory 
community service). At the same time it is noted that only the most drastic punishment 
(imprisonment) can positively influence the teenager or for some time to secure society from 
this teenager (more than 70%) [10, p.19-20].

In turn, employer is interested in free man power. However, heads of the enterprises 
where convicts served sentence in the form of compulsory community service, gave 
an opinion that it is more benefit to hire for a job those who are financially interested in 
the results of their work than those who are most interested in performance of his/her 
responsibilities to the punishment. 

As well as, it is necessary to distinguish compulsory community service from 
correctional labor.

Their difference is that compulsory community service means by voluntary 
performance of community service and deduction from wages to the state revenue by 
correctional labor. The compulsory community service is estimated in hours, and correctional 
labor – in months and years.
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Today, one of priority directions is the humanization of punishment, by means 
of application of non-custodial sanction. The compulsory community service appointed 
in the Concept of Russia’s Correctional System Development until 2020, is one way of 
attainment this direction, since they does not stipulate isolation from society and represent 
more acceptable way to correct by performing community service. In order to confirm its 
efficiency, it is necessary to solve the corresponding problems arising at their application. It 
is important to note that in foreign countries the given type of punishment is real alternative 
community-based alternatives to confinement, though contents and procedure for exercise 
does not especially differ from of the Russian legislation. Still the native criminal and 
criminal-executive legislation has been reforming up to date, a lot of changes in field of 
legislation has been made, followed by confirms of the most smart use one of another rules 
of law. Therefore, the compulsory community service work must be paid attention both by 
legislators and practitioners, in order for further improvement of this type of punishment.
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thrEAt AS oNE oF INForMAtIoN wAyS oF IMPACt oN thE VICtIM

Modus operandi is various and mainly depends on the type of treatment on object. 
To solve issues concerning differentiation of responsibility and criminological studying 
of the impact ways’ structure within this investigation they should be classified [1]. S. 
Poznyshev has written: «As learning technique, classification has meaning for investigation: 
from external side it is a technique which brings in the study the system and order; from 
internal side, is a technique which predetermines the completeness and correctness of studу 
conclusions» [2, p. 5]. 

In the exercise of grouping of modus operandi way on types you should emanate 
from nature of act – whether it consists in physical (power) or information (intellectual) 
impact. 

The threat belongs to information action on crime victim so kinds of ways 
consisting this group are represented the interest. Their classification will allow, firstly, to 
define the range of such methods, and secondly to educe methods similar on a number 
of characteristic with threat, thirdly, to establish a balance between them. As well as, this 
technique will give the chance to allocate types of the threat.

A. Krasheninnikov classified information modus operandi as follows:
1) written language;
2) documents, inquiries, certificates, which are official and come from 

officials and agencies;
3) spoken language and sound act of person (requirement, order, threat, 

sneer, request, council, message);
4) auxiliary communication: mimicry, gestures [3, p. 28-29].

The study of the threat in property offenses showed that range of the assistance, applied in 
combination with threat, are much wider than authors’ note. Particularly, there are often 
occur simulations of offensive weapon and firearms employment, burial alive, drowning, 
burning, etc. At the same time, the mimicry as an assistance action wasn't emphasized, it was 
not understood by the victim during implementation of threat.
In fiction, as we know, meet description of "ruthless look", "skewed rage face," etc. 
Psychologists also argue that the intonation of speech is in close association with mimicry 
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and pantomime, expressive movements of the person, or even called visible intonations. In 
this case their allocation as a whole is lawful.
The situation bears information load, which strengthens or reduces force of mental impact 
on the victim. In the author’s opinion, it is taken into account by guilty and on it depending 
the appropriate types of threats and assistance are used. The situation in criminological 
plan is an independent element of the mechanism commission of offence. It can be used in 
criminal law as assistance for suppression of will of the victim attached to types of threats. 
Example. B. in the public garden located behind a memorial of the Victory on Lenin Avenue 
of Vladimir, thrown down on A., threatened murder. Under the circumstances, the victim 
had the bases to be afraid of the threat, which found reflection in a sentence [4]. 

Physical action needs to be estimated as assistance, otherwise border threats would 
be unreasonably expanded by means of inclusion in his contents of the specified action.

In the author's opinion, this fact is not considered by L. Gauhman. He gives the 
following example. The guilty pushes the victim to the open door of tambour of a moving 
train demanding to stop lawful activities [5, p. 37]. In the author's opinion L. Gauhman 
unjustified see here physical action, though in the whole he estimates it as application of 
threat. Under such circumstances specified physical action has no independent value. It 
concretizes the content of threat and confirms its reality. 

Example, A. and B. having been in alcohol intoxication, came to O. In the apartment 
there also was daughter of the mistress (mental patient, disabled person of group II). Having 
spoken threats of murder, A. and B. demanded money. A. lit matches and threw them on 
things in the house. Therefore, O. gave her 30 rubles. A. took scissors, began to substitute 
their pointed ends to the back of O., demanding more money [6].

All specified actions the court recognized threat of violence dangerous to life and 
health.

In summary, it is possible draw conclusion that essential information loading is a 
situation that increases or, conversely, decreases the degree of psychological impact on the 
victim. It is used in the description of the threat as assistance for suppression of will of the 
victim. In some cases physical action, aiming to concretize the content of threat and confirm 
its reality, should be referred.
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