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КОДЕКСОМ УКРАЇНИ 

Реформування чинного кримінального законодавства України 
пов’язано з прагненням українського законодавця привести його 
норми у відповідність із ратифікованими міжнародно-правовими 
актами та виконати прийняті у зв’язку з цим країною зобов’язання. 

Таким прикладом є зміна назви та змісту розділу XIV Загальної 
частини чинного Кримінального кодексу України (далі — КК України) 
— «Інші заходи кримінально-правового характеру» [1], що відбулася на 
підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та 
Кримінального процесуального кодексів України стосовно виконання 
Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму 
для України» від 18 квітня 2013 р. [2]. 

До інших заходів кримінально-правового характеру законодавець 
відносить: примусові заходи медичного характеру, примусове 
лікування та спеціальну конфіскацію. На нашу думку, до цих заходів 
відносяться і примусові заходи виховного характеру, які передбачені у 
розділі XV Загальної частини КК України. 
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Правова система України, на думку К. В. Пугачова, поступово 
відходить від дихотомії «злочин — покарання». І вперше на 
законодавчому рівні закріплений інститут інших заходів кримінально-
правового характеру. Слово «інший» у назві розділу XIV Загальної 
частини КК України законодавцем використаний як синонім 
«некаральний», оскільки до цього поряд з покаранням 
використовувались примусові заходи медичного та виховного 
характеру, примусове лікування. Натепер останні три категорії 
віднесені до інших заходів разом із новими положеннями про 
спеціальну конфіскацію та заходами щодо юридичних осіб [3]. 

Кримінально-правові заходи, як пише О. В. Козаченко, — це 
система нормативно визначених і адаптованих до особливостей 
національної ментальності заходів впливу, які в залежності від виду 
орієнтовані на кару, виправлення, превенцію, перевиховання, надання 
медичної допомоги і лікування осіб, кримінально-правову реституцію, 
підставою до застосування яких вважається вчинення особою діяння, 
передбаченого законом як злочин і посягає на систему соціальних 
цінностей, що формується на засадах незаперечного характеру 
визначення природних прав і свобод людини та мінливого характеру, 
визначеного рівнем розвитку нації і культури. Система кримінально-
правових заходів, на думку вченого, визначається особливостями 
об’єктів охорони, культурними особливостями народу [4, с. 205-207]. 

В. О. Туляков вважає, що поряд з покаранням у чинному 
законодавстві де-факто існують чотири групи заходів: безпеки, 
соціального захисту, компенсації, кримінально-правового прощення [5, 
с. 140]. 

На думку А. М. Ященко, всі заходи кримінально-правового 
характеру можна поділити на каральні та некаральні. До каральних 
заходів відносяться: 1) кримінальне покарання 
(ст. ст. 50, 51 КК України); 2) види покарань, які реалізуються через 
його корегування або заохочення позитивної поведінки особи (ч. 3 ст. 
74, ч. 1 ст. 58, ч. 1 ст. 62, ст. 82 КК України тощо). Некаральні заходи 
кримінально-правового характеру, як пише вчений, включають у себе: 
1) некаральні заходи, які реалізуються через кримінальну 
відповідальність; 2) некаральні заходи, які реалізуються поза межами 
кримінальної відповідальності [6, с. 126]. 
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І. М. Горбачова всі кримінально-правові заходи поділяє на 
покарання, заходи компенсації (реституції), заходи соціального 
захисту та заходи безпеки [7, с. 13]. 

Є. М. Вечерова акцентує увагу на тому, що кримінальний закон 
традиційно визначає лише покарання, його цілі та види, але залишив 
поза увагою концептуальні питання некарального реагування на 
злочинну поведінку та пропонує звернутися до «багатоколійності» 
кримінально-правового впливу. Вона вважає, що залежно від способу 
здійснення кримінально-правовий вплив може бути двох видів: 
каральним та некаральним. Каральний кримінально-правовий вплив 
реалізується за допомогою єдиної форми — покарання. В свою чергу, 
некаральний кримінально-правовий вплив здійснюється в формі 
звільнення від кримінальної відповідальності або в формі звільнення 
від покарання та його відбування [8, с. 32-35]. 

Таким чином, слід зазначити, що за своєю правовою природою інші 
заходи кримінально-правового характеру — це система заходів, 
альтернативних покаранню, які за своєю сутністю не є каральними 
заходами, але у разі їх призначення із покаранням, підсилюють його 
каральний вплив, наприклад, контрабанда за ч. 2 ст. 201 КК України, 
карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з 
конфіскацією предметів контрабанди (спеціальна конфіскація як 
інший захід кримінально-правового впливу. — Т. П.) та з конфіскацією 
майна як додаткового виду покарання [1]. 
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