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Даний аспект не передбачений в кримінально-правовому законодавстві
України. Ми вважаємо, що ч. 2 ст. 151-2 має бути викладена у наступній
редакції: «Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою
осіб, або щодо особи, яка не досягла шлюбного віку згідно із законодавством,
або щодо двох чи більше осіб, або щодо особи, яка у зв'язку із душевною
хворобою або недоумством не здатна адекватно оцінювати свої дії і їх
правові наслідки, - караються обмеженням волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на той самий строк».
Таким чином, вважаємо криміналізацію примушування до шлюбу
позитивною
новелою
українського
кримінального законодавства,
не
зважаючи на дискусійність деяких її аспектів. Криміналізація даного діяння
відповідає міжнародно-правовим вимогам та підвищує захищеність жінки в
українському соціумі, стаючи кримінально-правової гарантією тендерної
рівності.
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТОВАРІВ В СУДОВІЙ
ТОВАРОЗНАВЧІЙ ЕКСПЕРТИЗІ
Троханенко Олександр Михайлович
головний судовий експерт сектору товарознавчих та гемологічних
досліджень, відділу товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних,
земельних досліджень та оціночної діяльності
Рівненський Н ДЕКЦ МВС України
Україна
Становлення ринкових відносин, розвиток підприємництва, збільшення
кількості суб'єктів, що здійснюють різні види діяльності і часто недостатньо
компетентно, призвело до зростання кількості господарських справ,
пов'язаних з недотриманням договірних відносин, із фальсифікацією
продукції, недобросовісною конкуренцією. Значна кількість експертних
товарознавчих досліджень проводиться за цивільними позовами про захист
прав споживачів, а також при розгляді цивільних справ, пов'язаних з
розподілом майна, відшкодуванням збитків при пошкодженні майна, випуском
або продажем недоброякісної продукції, коли обставини потребують
дослідження споживчих властивостей продукції, товарів і сировини [1].
Перевірка і оцінка якості будь-яких товарів в широкому розумінні - це
всебічний їх аналіз, який показує, наскільки ці товари технічно досконалі, в
якій мірі відповідають сучасному рівню світових стандартів, кращих зразків
аналогічних закордонних товарів, чи задовольняють вимоги споживачів.
При такому аналізі не можна обмежитися перевіркою якості виготовлення
товару. Потрібна насамперед ретельна перевірка і оцінка товару, наскільки
він забезпечує належний рівень споживчих властивостей виробу. Далі
необхідно зіставити показники нормативно-технічної документації з такими ж
показниками на аналогічний товар.
Такий всебічний аналіз вимагає часу і певних умов. Він повинен
виконуватися в науково-дослідних і навчальних інститутах.
Перевіряють в основному якість досліджуваного об'єкта. Така перевірка,
починається зазвичай з встановлення правильності маркування та упаковки
товару.
Після цього перевіряють відповідність товару технічним вимогам,
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зазначеним в нормативно-технічній документації. Якщо на досліджуваний
товар існують технічні описи, перш за все встановлюють, чи відповідає товар
цим описам.
Характер і зміст подальшої перевірки товару, якщо він відповідає
технічним описам, визначається діючими на товар стандартом або
технічними умовами.
Основними
методами
дослідження
промислових
товарів
є:
органолептичний, лабораторний і порівняльний.
При органолептичних методах якість товарів перевіряють за допомогою
органів почуттів (зору, слуху, дотику, нюху) без залучення складних приладів і
реактивів. Переваги цих методів полягають у порівняльній простоті і
швидкості виконання, а також в можливості дуже широкого застосування. У
ряді випадків ці методи є єдино можливими, наприклад при перевірці запаху
парфумів, при виявленні деф ектів зовнішнього вигляду товарів, оцінці
більшості їх естетичних властивостей. Разом з тим органолептичні методи
перевірки якості товарів мають і суттєві недоліки.
Перш за все, вони в значній мірі суб'єктивні, тому оцінка досліджуваного
товару часто буває різною. Крім того, органолептичні методи не завжди
забезпечують потрібну повноту і точність висновків, часто не дають числових
показників результатів перевірки (перевірка якості запаху парфумів, звучання
музичних інструментів і ін.). Вони вимагають спеціальних знань і великого
досвіду. Тому застосування тільки органолептичних методів перевірки без
доповнення їх лабораторними методами не завжди дає необхідні об'єктивні
дані про якість товару.
Лабораторний метод дослідження являє собою сукупність ряду аналізів:
фізичних, хімічних, біологічних, технологічних. Вони можуть застосовуватися
як окремо, так і в сукупності один з одним. Разом з тим, кожен з них
складається з поєднання окремих видів аналізу.
Порівняльний метод дослідження полягає в порівнянні окремих споживчих
і експлуатаційних властивостей досліджуваних об'єктів з аналогічними
властивостями відомих зразків подібних об'єктів.
Цей метод має важливе значення для встановлення виду, найменування
товару, зв'язку між окремими групами досліджуваних об'єктів.
Крім цього, в товарознавстві як прикладній природничо-науковій
дисципліні поряд з власними методами застосовуються і запозичені методи з
інших, в основному фундаментальних наук - фізики, хімії, математики,
ф ілософії та ін.
Застосовуються в товарознавстві і запозичені методи, котрі поділяються
на три групи: теоретичні, емпіричні і практичні. У свою чергу кожна група
методів поділяється на види. Крім того, в залежності від характеру діяльності
методи діляться на методи-дії (наприклад, обстеження, моніторинг,
експеримент) і методи-операції (аналіз, синтез, порівняння та ін.) [2].
Отже, підсумовуючи викладене, слід зазначити, що ефективне і
достовірне виконання процесу експертного дослідження, значною мірою
залежить від досконалого і виваженого підбору методів дослідження.
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