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Особа злочинця у справах 
про порушення авторського права 

і суміжних прав

Особа злочинця є одним із най-
важливіших елементів криміналістич-
ної характеристики кримінально ка-
раних порушень авторського права і
суміжних прав, оскільки вона «без-
посередньо пов’язана з вирішенням
одного з основних завдань криміналь-
ного судочинства – встановлення осо-
би, яка вчинила суспільно небезпечне
діяння» [19, с. 76].

Вивчення особи злочинця було і за-
лишається однією з найбільш важли-
вих проблем криміналістики. Науковці
слушно зауважують, що ця проблема
слугує ключем для розуміння сутності
злочинності [1, с. 45]. Встановлення
особи злочинця сприяє встановленню
способу вчинення злочину, висуненню
та перевірці слідчих версій.

Метою статті є дослідження осо-
би злочинця як елемента криміна-
лістичної характеристики порушень
авторського права і суміжних прав.

Дослідження питань особи зло-
чинця як елемента криміналістичної
характеристики порушень авторсько-
го права і суміжних прав провадили:

І. М. Горбаньов, Р. О. Денисова, С. В. Єр-
моленко, Д. А. Коваленко, І. Р. Кури-
лін, Н. О. Куркова, Е. В. Моторіна,
О. О. Підопригора, М. О. Романенко,
О. А. Севідов, О. В. Таран, Р. Б. Хаме-
тов, В. Б. Харченко.

Насамперед слід відзначити, що
проблемі особи злочинця завжди при-
ділялася пильна увага.

На думку А. І.Алєксєєва, особа зло-
чинця виступає основною та найважли-
вішою ланкою механізму злочинної по-
ведінки, а її особливості, що породжу-
ють таку поведінку чи сприяють їй,
повинні бути безпосереднім об’єктом
попереджувального впливу [2, с. 123].

Проблема криміналістичної харак-
теристики особи злочинця вимагає як
його вивчення на рівні сутнісної оцін-
ки узагальнених у кримінології та
криміналістиці фактичних даних, так і
аналізу статистичних даних, що харак-
теризують об’єкт дослідження, кримі-
нально-правової характеристики особи
злочинця [9].

Вивчення особи злочинця перед-
бачає дослідження як особи злочин-
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ця, злочинної поведінки, так і способу
життя злочинця, особливостей його
соціального середовища, зв’язків і
стосунків; дозволяє, як відомо, вияви-
ти і вивчити зовнішні соціальні фак-
тори формування негативних рис
особи (антисуспільної спрямованості,
відповідних поглядів, уявлень, орієн-
тації тощо), які, своєю чергою, стають
безпосередньою причиною злочинної
поведінки, взаємодіючи з конкретни-
ми життєвими ситуаціями [3, с. 28].

В. Ю. Шепітько вважає, що особа
злочинця – це система ознак, яка
включає в себе дані демографічного
характеру, деякі моральні властивості
і психологічні особливості. У цьому
зв’язку можна говорити про типові
ознаки особи, схильної до вчинення
тих або тих видів злочинів. Узагаль-
нені дані про найбільш поширені
мотиви злочину дозволяють визнача-
ти коло потреб злочинця, що штовх-
нули його на вчинення злочину, і цим
установлювати основні напрями роз-
слідування. Останнім часом вивча-
ються поведінка особи злочинця в
групі, складі організованого злочин-
ного формування, вплив лідера на
інших учасників [25].

На думку А. П. Шеремета, особа
злочинця – це поняття широке, мі-
стить опис людини як соціально-біо-
логічної системи, властивості та озна-
ки якої відображаються в матеріально-
му середовищі та використовуються
для розкриття і розслідування зло-
чину, пошуку злочинця, його іден-
тифікації та викриття у скоєному
злочині.

Конкретний зміст цього елемен-
та криміналістичної характеристики
визначається сукупністю ознак осо-
бистості, специфічних для осіб, що
скоюють злочини цього виду і суттє-
вих для їх успішного розслідування.
Система ознак особистості злочинця
охоплює ознаки демографічні, а також
ті, що відображають деякі моральні
властивості, психологічні особливості
(наприклад, риси характеру). Певна

частина цих ознак розробляється з
урахуванням можливості їх порівнян-
ня з аналогічними відомостями про
потерпілого (інтереси, зв’язки, стосун-
ки тощо) [27].

Вивчення особи злочинця у кримі-
налістичному аспекті може здійсню-
ватися за двома напрямами:

1) збирання, систематизація інфор-
мації про потенційного злочинця або
про конкретного суб’єкта правопору-
шення, ще не відомого слідчому;

2) вивчення особи, встановленої
слідством.

Методи і засоби обох напрямів
можуть у чомусь збігатися, перетина-
тися. Ми цілком поділяємо позицію
Ф. В. Глазиріна, який, розглядаючи за-
гальні проблеми вивчення особи зло-
чинця, чітко акцентував на тому, що
вивчення особи злочинця є комплекс-
ною проблемою, що вимагає різно-
бічного розгляду [8].

Особа злочинця, як і особа будь-
якої людини, являє собою сукупність
соціальних, психологічних і фізичних
властивостей, які в різному ступені
проявляються у процесі протиправ-
ної діяльності. Криміналістику цікав-
лять, насамперед, ті з них, які знахо-
дять своє відображення у навколиш-
ньому середовищі та у свідомості
людей у вигляді різноманітних слідів-
наслідків, оскільки за їхньої допо-
моги можна встановити особливості
особи злочинця (стать, вік, уміння та
навички, злочинний досвід, професій-
ні якості тощо), проаналізувати меха-
нізм злочину.

Дані про особу суб’єкта злочину,
на думку В. К. Гавло, доцільно об’єд-
нати у дві групи: 1) що мають доказове
значення; 2) що мають тактичне зна-
чення [7, с. 197].

Певну інформацію, що має дока-
зове значення, зосереджено на місці
події у вигляді різноманітних мате-
ріальних слідів, а також відомостей,
що отримуються від потерпілих, свід-
ків, інших осіб, які можуть повідомити
ті або ті дані щодо особи винних.
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Матеріальні наслідки посягання є
наслідком реалізації злочинцями
їхніх кримінальних намірів, починаю-
чи від стадії готування до приховуван-
ня наслідків злочину, та пов’язані з
утворенням слідів: знарядь злочину,
рук, взуття, інших частин тіла на
предметах, пошкоджень на одязі, ран
на тілі. Крім того, самостійну групу
являють сліди крові, слини, запаху,
інших виділень людського організму
тощо.

Не менш цінну інформацію містять
дані щодо зовнішнього вигляду злочин-
ця, манера розмови, особливості ходи,
міміки, жестів і под., що має важливе
ідентифікаційне значення.

Поряд із доказовою інформацією,
значний інтерес під час установлення
особи винного належить даним, що
характеризують ті або ті особливості –
«докази поведінки» – під якими одні
автори розуміють непрямі докази, що
випливають із поведінки (дія чи без-
діяльність) осіб, які вчинили злочин
або причетні до нього [15, с. 186–188],
інші розглядають їх як спосіб ухилен-
ня від відповідальності, що полягає:
а) у спробі ухилитися від слідства (суду);
б) ввести органи розслідування в
оману стосовно подій, що мали місце;
в) знання відомостей, які могли бути
відомі лише безпосередньому учасни-
кові злочину [6, с. 57–60].

Відповідно до загального соціаль-
ного портрета, порушником автор-
ського права та суміжних прав є особа,
звичайно, чоловічої статі, віком від
25 до 35 років, що має вищу чи не-
закінчену вищу освіту, не має суди-
мості, позитивно характеризується за
місцем роботи чи проживання, про-
фесійно не зайнята, у справах про не-
законне тиражування та розповсю-
дження об’єктів суміжних прав – це у
більшості випадків член організова-
ної групи [11, с. 14].

Даючи аналіз особи, яка вчини-
ла злочин, пов’язаний з порушенням
авторського права і суміжних прав, ми
виходимо з того, що така особа реаль-

но існує та володіє властивостями, що
відрізняють її від інших людей, і що
поняття «особа злочинця», хоч у
певній мірі і умовне, у гносеологічних
цілях може об’єднувати всіх тих, хто
вчинив злочин, незалежно від тяж-
кості вчиненого, форми вини, ступеня
суспільної небезпеки та соціально-
педагогічної занедбаності й мораль-
ної деградації.

Для характеристики та визначен-
ня поняття особи злочинця, яка вчи-
нила злочин, пов’язаний з порушен-
ням авторського права і суміжних
прав, найбільш важливим є виявлен-
ня та вивчення трьох основних ком-
понентів:

1) соціальний статус особи (стать,
вік, освіта, сімейний стан тощо);

2) соціальні функції особи, що
охоплюють сукупність видів її діяль-
ності у системі суспільних відносин як
громадянина, члена сім’ї тощо;

3) морально-психологічна характе-
ристика, що відображає ставлення осо-
би до соціальних цінностей та функцій.

Для дослідження особи злочинця,
який вчинив злочин, пов’язаний з по-
рушенням авторського права і суміж-
них прав, важливе значення має со-
ціально-демографічна характеристика,
оскільки сприяє повноті висвітлення
цієї проблеми. Як відомо, соціально-
демографічні ознаки властиві будь-
якій особі і, на перший погляд, кримі-
нологічного значення вони не мають,
однак у своїй сукупності дають важ-
ливу інформацію, без якої не можна
встановити повну кримінологічну ха-
рактеристику особи злочинця. Важ-
ливість дослідження соціально-демо-
графічної характеристики злочинця
дасть змогу виявити чинники, що
сприяють формуванню у нього злочин-
ної поведінки. А врахування поряд із
зазначеними ознаками соціально-пси-
хологічних причин сприятиме вироб-
ленню ефективних заходів запобіган-
ню вчинення злочинів, пов’язаних із
порушенням авторського права і су-
міжних прав.

280

Публічне право № 3 (2011)



Аналіз статистичних даних та ем-
піричної бази дослідження дає підста-
ви стверджувати, що стан, структура
і динаміка злочинності серед чолові-
ків і жінок неоднакові. Рівень жіно-
чої злочинності відрізняється та змі-
нюється залежно від виду вчинених
злочинів, що підтверджують і резуль-
тати проведеного нами вивчення особи
злочинця, яка вчинила злочин, пов’я-
заний з порушенням авторського пра-
ва і суміжних прав. Так, питома вага
жінок, які вчинили злочини, пов’язані
з порушенням авторського права і
суміжних прав, складає 11,1%, відпо-
відно 88,9% цих злочинів учиняють
чоловіки.

У характеристиці жінок, які вчини-
ли злочини, пов’язані з порушенням
авторського права і суміжних прав,
виявилося, що ними вчиняється близь-
ко 80% злочинів цього виду у складі
групи. При цьому співучасниками та
організаторами злочинів виступають
близькі родичі (чоловік, брат тощо).

До соціально-демографічних ознак
відносять вік злочинця. Вік – це не
лише біологічний, а й соціальний сту-
пінь у розвитку людини. Здійснюючи
перехід з одного вікового ступеня на
інший, людина постійно взаємодіє із
соціальним середовищем, отримує й
накопичує життєвий досвід [26, с. 54].

Вікова характеристика злочинців
дозволяє судити про криміногенну ак-
тивність різних вікових груп, про особ-
ливості поведінки людей різного віку,
про специфіку вікового складу, оскіль-
ки вік, безсумнівно, впливає на пове-
дінку людей, їхні потреби та життєву
настанову, що пов’язано з особливостя-
ми кожного етапу соціалізації людини,
виконання нею тих або тих соціальних
ролей. З віком змінюються її соціальні
функції, звички, характер, способи реа-
гування на конкретні ситуації [20, с. 68].

Аналіз віку осіб, які вчинили зло-
чини, пов’язані з порушенням автор-
ського права і суміжних прав,допоможе
виявити найбільш кримінально актив-
ні вікові групи.

Якщо згрупувати вікові категорії
засуджених за злочини, пов’язані з по-
рушенням авторського права і суміж-
них прав, то більшість (43%) осіб учи-
няють досліджувані злочини у віці від
17 до 25 років. Зазначене підтверджу-
ють дослідження, проведені вченими
у попередні роки. А це свідчить, що у
злочинах, пов’язаних із порушенням
авторського права і суміжних прав,
виявляється тенденція, за якою найви-
ща кримінальна активність простежу-
ється у наймолодших вікових групах.
Занепокоєння викликає те, що в
цьому віці відбувається формування
особистості, а також вибір сталого
мікросередовища, в якому особа на-
бирається життєвого досвіду, який до-
помагає у прийнятті життєво важли-
вих рішень та вирішенні конфліктних
ситуацій. Високий відсоток засудже-
них серед молоді засвідчує про де-
структивні тенденції у формуванні
їхньої особистості. Як слушно зазна-
чає М. М. Бабаєв, масштаби злочин-
ності неповнолітніх та її негативні
тенденції показово демонструють, як
багато ще злого, брудного й жорсто-
кого у свідомості й душах молодих
людей, у яких життя не склалося, не
вийшло [4, с. 114].

Наступна за кількістю вчинених
злочинів, пов’язаних із порушенням
авторського права і суміжних прав,
група осіб (близько 35%) має вік від
30 до 50 років; і практично рівний від-
соток складають групи від 25 до 30 ро-
ків (12%) та понад 50 років (10%).

Розгляньмо дані, що характеризу-
ють сім’ю осіб, які вчинили злочини,
пов’язані з порушенням авторського
права і суміжних прав. Адже, як відо-
мо, сім’я – це один із визначальних
елементів мікросередовища, який фор-
мує особистість людини.

У сучасному українському суспіль-
стві постійно зростає розуміння тієї
обставини, що зміцнення сімейних від-
носин є одним із найважливіших фак-
торів стабільності та сталого розвитку
особистості, фізичного та духовного
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здоров’я нації. Особливо це стосуєть-
ся неповнолітніх, для яких сім’я є при-
родним середовищем, де існують най-
більш сприятливі умови для її належ-
ного розвитку та виховання [5, с. 33].
Водночас проблеми, які виникають
під час сімейного виховання дітей, не-
гативно впливають на формування
здорового молодого покоління.

Соціально-економічні труднощі,
політичні кризи, атмосфера невизна-
ченості й нестабільності, на які нара-
зилося українське суспільство, негатив-
но позначаються на спроможності
сім’ї ефективно функціонувати, зу-
мовлюють загострення багатьох сімей-
них проблем [18, с. 102].

У вивченні особи злочинця при-
вертає увагу висока питома вага  па-
рубків серед осіб, які вчиняють ті або
ті злочини [17, с. 125]. Так, у результаті
вивчення 354 архівних кримінальних
справ щодо злочинів, пов’язаних із по-
рушенням авторського права і суміж-
них прав, результатів анкетування
працівників слідчих підрозділів, екс-
пертів, а також узагальнення стати-
стичної звітності правоохоронних
органів України, судової практики
встановлено, що 82% злочинів вчини-
ли неодружені, з них 17% – розлучені.
Очевидно, що несприятливі сімейні
стосунки та скрутне матеріальне ста-
новище завжди і потенційно несуть у
собі кримінальне навантаження та за
збігу певних умов сприяють учинен-
ню злочинів.

Важливе значення для соціально-
демографічної характеристики особи
злочинця, який вчинив злочини, пов’я-
зані з порушенням авторського права
і суміжних прав, має освітній рівень.
Ця ознака дає можливість простежи-
ти залежність злочинної поведінки від
освіти та інтелектуального розвитку
особи, які водночас впливають на
потреби й інтереси людини. Адже
низький освітній рівень впливає на
самосвідомість, погляди, а досить ча-
сто – на бажання особистості та фор-
ми їх реалізації. Відомо, що освітній

рівень різних категорій злочинців не-
однаковий і перебуває у певному вза-
ємозв’язку з характером злочинних
дій.

Результати проведеного нами до-
слідження показують, що освітній
рівень осіб, які вчинили злочини,
пов’язані з порушенням авторського
права і суміжних прав, досить висо-
кий. Так, 25% мали вищу освіту, прак-
тично рівний відсоток мали повну
загальну середню (38%) та незакінче-
ну вищу освіту (37%). Це свідчить про
те, що характер більшості злочинів
вимагає певного рівня розвитку, осві-
ти та серйозного усвідомлення.

Серед розглянутих соціально-де-
мографічних ознак слід звернути ува-
гу на професію і рід заняття особи, яка
вчинила злочин, пов’язаний з пору-
шенням авторського права і суміжних
прав. Проведене емпіричне досліджен-
ня дало змогу виявити, що абсолютна
більшість (55–57%) осіб, засуджених
за цю групу злочинів, працездатні,
мають професію, навчалися на момент
учинення злочину.

За родом занять і посадовим ста-
новищем зазначені особи розподіли-
лися так: директор – 11%; заступник
директора – 7%; бухгалтер – 1,5%;
продавець – 21,5%; службовець-тех-
нік – 5%; приватний підприємець –
21%; непрацюючий – 33%.

Як видно зі зведених даних, значну
частину осіб, притягнених до кримі-
нальної відповідальності за порушен-
ня авторського права і суміжних прав,
складають продавці, приватні підпри-
ємці, непрацюючі (понад 75%), що
дозволяє вибрати заходи попереджен-
ня таких злочинів.

На момент розслідування кримі-
нальної справи близько 80% зазначе-
них осіб не мали постійного місця
роботи. Причому деякі з них поєдну-
вали навчання у ВНЗ з «такого роду»
роботою. У більшості випадків «піра-
ти» укладали договори на продаж
аудіо-, відеопродукції та комп’ютер-
них компакт-дисків. Відповідаючи на
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запитання, чи знали вони, що продук-
ція, яка реалізовувалася, є контрафакт-
ною, 70% заперечували цю обставину,
решта вважали, що продаж зазначе-
ної продукції не є кримінально кара-
ним діянням, а може потягти лише
адміністративну відповідальність.

62% – це місцеві жителі. Жителів
сільської місцевості серед зазначених
осіб практично не зустрічається. Це
можна пояснити тим, що місцями
збуту контрафактної продукції є тор-
гові місця у міських населених пунк-
тах, у переважній більшості випадків
в обласних або районних центрах.
Здебільшого, зазначені особи не пере-
бувають на обліку у психоневрологіч-
ному та наркологічному диспансерах;
більшість раніше не судимі, вчинили
злочин вперше, хоча 7% із них притя-
галися до кримінальної відповідаль-
ності.

Результати статистичного аналізу,
проведеного нами, свідчать, що серед
осіб, які вчинили злочини, пов’язані з
порушенням авторського права і су-
міжних прав, 40,5% вчинили їх у скла-
ді групи, з них у складі організованої
групи та злочинної організації – 11,8%.
Абсолютна ж більшість винних у вчи-
ненні цієї групи злочинів вчинила зло-
чин самостійно.

Цікаві дані щодо групового харак-
теру злочинів, пов’язаних із порушен-
ням авторського права і суміжних прав,
отримані в результаті проведеного
нами опитування працівників право-
охоронних органів. На питання, чи
часто такі злочини вчиняються у спів-
участі, позитивно (так, часто і завжди)
відповіли 123 респонденти (55,7%),
негативно – лише 46 осіб (20,8%).

Проаналізувавши соціально-демо-
графічні особливості особи злочинця,
який вчинив злочин, пов’язаний з по-
рушенням авторського права і суміж-
них прав, не можна не зупинитися на
більш глибоких суб’єктивних змінах у
рівні й стані моральної та правової
свідомості, мотивації злочинної пове-
дінки. Слід визнати той факт, що в

результаті реформування українсько-
го суспільства сталися якісні зрушення
суспільної свідомості та суспільної
психології, що відобразилося на особ-
ливостях особи сучасного злочинця.

Формування особи злочинця, який
вчинив злочин, пов’язаний з порушен-
ням авторського права і суміжних прав,
як відомо, відбувається в результаті
як об’єктивного впливу того середо-
вища, в якому він живе (характер, умо-
ви життя колективу, оточення, відно-
сини між колективом і суспільством,
між членами колективу тощо), так і
цілеспрямованого виховання, що здійс-
нюється різними державними та не-
державними організаціями, сім’єю.

Дослідження показало, що серед
осіб, які вчинили злочини, швидкими
темпами зростає кількість осіб з анти-
соціальною настановою, тобто тих,
які свідомо обирають злочинну діяль-
ність як ефективний засіб отримання
бажаних матеріальних благ, як спосіб
життя, тобто людей, для яких злочин-
на діяльність стає своєрідною діяльні-
стю. Це дає підстави стверджувати,
що злочини вчиняються ними лише з
метою отримання матеріальних благ.
У цій ситуації слід говорити про кори-
сливий мотив. А. Б. Сахаров уважав,
що корисливі міркування проявляють-
ся лише у прагненні отримати неза-
конну матеріальну вигоду [23, с. 135].

Ставлення обвинуваченого до того,
чи визнає він свою вину, чи розкаює-
ться у вчиненому, є кримінологічно
значущим показником морально-пра-
вової занедбаності таких осіб і дозво-
ляє судити про ступінь їхньої анти-
суспільної спрямованості. Результати
аналізу кримінальних справ показу-
ють, що у 45% випадків особи визна-
ють себе винними та розкаюються у
вчиненому, 35% – визнають свою вину
частково, решта не визнають своєї
вини або взагалі повністю заперечу-
ють свою причетність до злочину.

Отож, із наведеного можна скла-
сти узагальнювальну характеристику
особи злочинця, яка вчинила злочин,
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пов’язаний з порушенням авторсько-
го права і суміжних прав. Це здебіль-
шого особа чоловічої статті віком
17–50 років (тобто в активному пра-
цездатному віці), має повну середню
або незакінчену вищу освіту. Злочин
вчиняє здебільшого самостійно, пере-
важно з корисливою метою збага-
чення. Отже, слід зазначити, що осо-
ба злочинця, який вчинив злочин, по-

в’язаний з порушенням авторського
права і суміжних прав, вимагає само-
стійного дослідження з урахуванням
диференційованого вивчення рольо-
вих і функціональних характеристик,
що дозволить сформувати критерії
класифікації таких злочинців і про-
вести їхню типологію, що в підсумку
матиме суттєве значення для попере-
джувальної діяльності.
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Кравчук О. В. Особа злочинця у справах про порушення авторського права і
суміжних прав

У праці досліджується особа злочинця як елемент криміналістичної характери-
стики порушень авторського права і суміжних прав.
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авторського права і суміжних прав.

Кравчук О. В.
В работе исследуется лицо преступника как елемент криминалистической

характеристики нарушений авторского права и смежных прав.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, личность преступника,
субъект преступления, пират, возраст преступника, организованная группа лиц.

Annotation. The research focuses on the the criminal’s identity as an element of cri-
minalistics description of copyright and related rights infringements.

Key words: criminalistics description, personality of criminal, subject of crime, pirate,
age of criminal, organized group of persons.


