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ВИДІї ПОКАРАНЬ ЗА ВЧИНЕННЯ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ 

Останнім часом н Украіні ак'І'ивізувалась роб(rга по створен
ню нового Кодексу Украіни про антигромадські (кримінальні) 

проступки, r.цо вим&гає визначення у ньому покарань та спеціа

-\Ьних заходів, застосованих .за вчинення nередбнч:ених у ньому 

дій. Урахов:уwчи, що антигромадські (кримінальні'! проступки та, 
відповідно, й санкції за ІПІХ є новими для України, виникає пот
реба не лише у визначенні оновленої системи покарань та спеці
а.\ЬНИХ заходів, а й у врахуванні при цьому м:іжнародноrо досвіду 
застосування подібних видів покарань і сан:~<.."Цій. 

1) Штраф- полягає у грошово:r..1}Т стягненні. Таке покарання 

передбат1ене у законодавстві біАьшості краін: Франції, Англії, 
СІІІА, Росіі. Переваги покарання у виді штрафу: 1) не здійснює 
додаткового негативного вплиnу на порушника; 2) є джерелом 
поповнення державного бюджету; З) його виконюіня не вимагає 

значних витрат з державного бюдже"Іу; 4) штраф може призна
чатиС'..я як фізИ"ІНИМ, так j юридичним особам. Може виконува
тись у межах існуwчою системи органів і уt-·та.нов виконання по
карань без утворення спеціальних орГ'd.НЇВ. 

У ряд,і краін (зокрема, у Франції}, закон зобов'язує суди в на

казі про призначення тюкарання у виді штрафу одразу ж низна
чати стрnк та вид іншого покарання на той ВИШ3JІ,ОК, яю.ц,о особа 
ухилятиметься від сw..ати штр~фу (як nравило, це тюремне ув'яз
нення терміном до 1 2 місяців). 

У кримінальному кодексі Фрн.нцll закріплено два рі'1новиди 
штрафу - штрафо-дні та грошовий штраф. 

Штрафо-дні нризначаються лише фізн'Чним особам, які зо
бов'я:..:~уються внести до державного бю,цж:ету грош.ову су:му, зага
льний розмір якої визначається розміром денної ставки протягом 
визначеної кількосгі днів. Розмір денної ставки встановлюється 

судом з уралуванням доходів та видатків поруrпника. Існує й об

меження максимальноru розміру денноЇ сгавки. Число штрафо-
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днів визначається з урахуванням тяжкості порутпення та інших 
обставин справи та не може перевищувати ЗбО днів. 

На в\д..'\!іну в.ід штрафо-дн1в, гроuювий штраф призначаєть
ся фізичним та юриди.ч1mм особам. Розмір залежить від тяжкості 
діяння. Закон встаноВАЮє лише максимальвий розмір штрафу, 
не передбачаючи мінімальний. З урахуванням певних обставин 
(серйозні особисті, сімейні, проф::сійні обставини тоrцо) суд має 
право прийняти рішення про роз-:трочку виконання як грошово
го штрафу, так і штрафо-днів, але не більше 3-х років. 

Німецьке законодавство передбачає таклй вид штрафу, як 
майновий штпраф. Йоrо метою є позбавлення особи, що вчинила 
злочин, nрибутку, отримуваного в результаті злочинної дія.~u,нос
ті. Даний штраф представляє собою cn.r~.aтy грошової сум:и, екві
валентно]' вартості майна rюру1nника. Закон допускає заміну 
штрафу на позбавлення волі строком від 1 місяця до 2-х років, 
якщо засуджений йоrо не сІІЛа""Ує. 

2) П<Ізбавлеивв nрава обіймати певні посади або займа
тися: певвою діа.ь.J.иістю. Дане покарання відоме кримінально
му праву СІІІА, Франції, Німеччині, Росії. Переваги цього пока
рання: 1 ]1 може забезпечити унеможливлення повторного вчи
нення протиправного діяння; 21 не здійснює додаткового иега'І'И
вного впл.иву на порушника; 3) його виконання не вимага>:: знач
них витра_.r з державного бю.джету; 4} може призначатися як фі
зичfшм, так і юридwшим особам. Може виконуватись у межах 
існуючою системи органів і установ виконання покарань без утво
рення сrн=:ціальних органів. 

Даний вид покарання рОЗ)"1JІіється у законодавстві інших 
краін депІ,о по-інпюll:tу, ніж в Украlн:і. Так, у СПІА та Франції да

ний тиn покарання віднос:итЬ<'..я до покарань, rцо стосуються ре
путації відповідного с.уб'єкта. Воно nередбачається як для юри

дичних, 'Jак l для фізичних осіб. До його змісту входить також і 
ліквідації юридичної особи у тому випадку, коли її було створено 
для в-чиНt:·ння злочину, або вона відійшла від мсти свого t-"Гворен
ня. Лікві,z:~ація застосовується таR:ож тоді, коли юридичною осо
бою в-чин:!;НО порушення, за яке ,п,ля фізичних осіб передбачаєть
ся покарання у виді тюремного ув'язнення строком понад 5 ро
ків. Вирок про припинення юридичної особи передається відпо
відному державному органу, який повинен про:веL.!И ліквідацію. 

Припинення діяльності nередбачене за звjдющтво, шахрайст

во, поруu[ення у сфері наркотичних засобів, проведення дослідів 
на людин:~. підбурення батьків до 3алишею·ІЯ дитини то1цо. Водно
ч:ас, даний вид nокарання не прпзначається юридичним особам 
публічного ІІрава, політичним партіям та Іrрофспілкам. 
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Поряд з повним припиненням діяльності юри..ди:чної особи, 
передбачається й можllівість часткового обмежеr-пrя іі' діяльності 
(приміром, заборона конкретноі діяАьності, у зв'язку з виконан
ням якої було вчинено злочин; закриття якогось закладу юриди· 
чної особи (ресторану, ларька тощоj, шляхом ексПАуатаціі ЯЮІХ 
було вчинено поруwення; заборона брати участь у договора."{, які 
укл.адаються з державою. Термін такого покарання - до 5 років 
або безстроково (з огляду на ви.ц порушення). 

Використовується можливість обмежешш права юридичної 
особи нис-rуnати повІюправним учасником кредитно-фінансової 
сфери: заборона залучати вклад,и населення, випускати облігації 
та інші цінні na..'lepи тощо. Як правило, призначаютьсr~ за вчи
нення порушень у сфері власнос'Ті та державного управління. 
Юридичній особі може призначатися і поміщення під. судовий 
ню~ляд С'Троком до 5 років, ІЦО :м:ає на увазі призначення суд.:шоrо 
уrювноваженого, функції якого визначаються судом. 

У Німеччині існує лише один вид такого покарання (застосо

вується лише як додаткове до штрафу або позбавлення во.11.і) -
'Заборона керувати транспортним засобом. 

З) Громадські роботи - полятюоть у виконанні визначених 
робіт протягом певного часу на безоплатній основі. Відомі знач
НОМjі' числу держав, але сприймаються по-різному. Переваги цьо

rо B~"tY покарання: 1) не здійснює додаткового негативного 
впливу на порушника; 2} дозвс.ляє забезпечує виконання робіт, 
які «Не користуються nопи'Т'ОМ» серед широкого кола населення; 

З) його виконання не вимаге,є значних: витрат з державного бю
джету. Недоліки: практика застосування покарання у виді гро
мадськкх робіт в Україні покг.зада його неефективність через 
ряд vбставин як об'єктивного, так і суб'єктивного ха.рактеру, з 

огляду на що воно не є значно поширеним. Потребує скоорди

новюmх зусиль органів вАади різного ви.цу, певнкх: матері.альних 
витрат. У Франції (~'юплатні суспільно корисні роботи утворюють 

систему альтернативних покарань та не nередбачені у санкціях 

статей. Іх альтернативний характер пов'язаний з можливістю 
призначення замість тюремного ув'язнення. 

4) Коифіскадія: майва - вилучення предмету, за допомогою 
якого вчинено порушення, прибугку, отриманого внасл;;док вчи

нення порушення або майна порушника. Переваt'И цього пока
рання: 1) не здійснює додаткового негативного впливу на nо
рушника; 2) є джерелом поповнення державного бюд."'Кету; З) його 
виконання не вимагає значню: витрат з державнш'о бюджету; 
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4) може призначатися як фізичним, так і юридичним особам; 5) 
може забезпечати виключення умов д.\Я nов'горення криміналь
ного діяння. Може виконуватись у межа..-х існуючою системи ор
Ран:ів і устанОІ:І виконання покарань без утворення спеціальних 
органів. 

У Франції, приміром, конфісt<ація не є покаранням, а висту
пає специфічним ел.ементом так з:заноі «системи заходів» (Mas
snahmen). Заходи не відносяться до покарань, а предстаяляють 
собою t~будь-які заходи виправлення та безnеки, конфkкаиіі пре

дметів злочинів, зниrцення знв_рядь порушен1~ та 'Шборонених 
речей~. 

5~ Прпмус.ова реа4ізап.іи майна ~ має місце у кримінально

му законодавС1'Ві СІІІА. Застосовується як додатковий вид пока
рuння. Переваrи цього покарання: 1) не здійсР...ЮЄ додаткового не
га'rивного вnливу на порушника; 2) є д:жерелом поповнення дер
жавного бюджету; З) його виконання не вимагає значних витрат 
з держанного (rюдже'l-у; 4} може призначатися як фіз:~гІним, так 
і юридиqним о::-обам; 5) може забезпечити виключення умов для 
повторного вчинення забороненого законом діяння до виправ
лення особи. Може виконуватись у межах існу10чою системи 

органів і установ виконання nокарань без утворення спеціальних 
органів. 

б) ПоКАадіІіиив обов'я:зку відшкодувати заподіяну шкоду 
та заборова І::ористуваивя: майном протигом визва~евоrо 
часу - має міс:ІJ,е у криміна:llіному законодавстві СІНА. Застосо
вується, перев:.икно, як додатковий вид покарання. Переваги 
цього покарання: 1) забезпечує захист інтересів потерпілого; 2) не 
здійснює додаткового негапmного впливу на порушника; З) його 
виконання не вимагає значних витрат з держанного бю.д»-:ету; 

4) може призначатися як фіз:ичним, так і юридичним особам. 
Може виконуватись у межах існуючою сис...-теми органів і уста
нов виконання nокарань без утнерення спеціальних органів. 

7) Короткостроковий арешт (до 1 місиця) - полягає у 
триманні особи в умовах су-ворої ізоляції протягом визначеного 

часу. Чи мшкливе введення домашнього арешту1 який має від
буватися за місцем проживання особи, із заСТОС)"Вання електрон

них засобів контролю. 
Переваrи: відзначається менш шкідливим впливом, ніж поз

бавлення волі, нроте дає значний ефею' «Залякування», що діє як 
правил.о, на не значно кримінально заражених осіб. 

Недоліки: практика застосування nокарання у виді арешту 

в Україні пока,зала його неефективність через ряд обставин як 
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об'єктивного, так і суб'єктивного характеру, 3 оr.r\Яд;у на що вuно 
не є значно поширеним. Необхідний ефект від ньоrо відмічаєть
ся лише стосовно певного ::<:ола осіб (молодого віку, раніше не 
судимих), з огляду на що ціt,_і даного покарання не завжди дося
Раються. 

Уведення цього nокаранШІ потребуватиме значних маї~ріа
льних та людських ресурсів як на створення установ для нідбу

вання даного ВИ.Z\У покарання (оскільки діючі заклади бущ,.-rть 
неспроможні до збільшення числа засуджених), так і на елект

ронне обладнання, зняття показань та його обслуговування у 
разі уведення «домашнього арештуІt. 

Д.С.Азаров 
канддцат юридичних: наук, доцен. т 

(Національний університет 
~~києво-МогилянсІ.ка академія») 

ВИЗНАЧЕННЯ КОЛА КРИМІНАЛЬНИХ ПРОС'І'УПКІВ: 
ДВА НАПРЯМИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБАЕМИ 

Усім відомо, яким чином автори Концепції реформування 
кримінальної юстиції Украіни [ ll окреслw.и коло ,ціянь, що на 
законодавчому- рівні слід ви:>нати кримінальними простутІкамн -
це, зокрема: 1) окремі дh!ння, rцо за чинним Кримінальним ко
дексом Украіни належать до зло~Іинів невеликої тяжкості, які 
відповідно до політики rуманізаціі кримінального ~шко:нодавст
ва будуть визнані законодавцем такими, що не мають значного 
ступеня суснільної небезnеки1; 2) передбачені УІинним Кодексом 
Украіни про адмініс:тратив:н:і правоnорушеr-шя діlга:ня, які ма
ють судову юрисдикцію і не є управлінськими (а-дміністратив
ними) за своєю суттю {дрібне хуліганство, дрібне викрадення 
чужого майна тощо). 

Посsrапви першоrо виду повинні володіти двома ознака
ми: 1) нині належати до злочинів невеликої тяжкоеті; 2) не во-

1 Тут не можу юриматr..к'Ь від зауВі:іЖtО>ШUL Наведене положення Конц~пції 
сформульовано таким чином, що ним немождиво корисrуватисо~ в процесі пі,ц
rоrовки законопроекту, сnря:мованоrо на юіле:н:ня ll в життя. А;::r)ке ознакою ана
лізовано! 1рупи з.J10чин:ів названо иайбуrню, ще н~відому ВОjЖ.1 ~.аконодавця. По 
tyri, зазначене паТІоження Кшщеш!Д можна читати: rак.: криміна.,-lЬНИМИ прос-туn
ками мають стати ri 3Лочини неве.mаІ..1Ї тя:жкосrі.- які ними стануrь. 
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