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В статті розглянуто особливості зарубіжного досвіду правового регулювання інституту конфіскації майна. 

Досліджено законодавство України, Кримінальний кодекс Польщі, Естонії та Грузії, а також інші міжнародні 

акти. Охарактеризовано суть, особливості застосування та види конфіскації майна в окремих зарубіжних країнах.  
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Постановка проблеми. В сучасних умовах 

дуже гостро стоїть проблема пошуку дієвих і 

ефективних засобів протидії злочинності, 

зменшення цього впливу на людину, 

суспільство і державу, а також відшкодування 

збитків, завданих в ході вчинення злочинів. 

Як стверджують дослідники, зважаючи на 

нові загрози та виклики з боку сучасного 

злочинного світу, міжнародна спільнота й 

окремі держави світу впроваджують нові 

нетрадиційні заходи протидії найбільш 

небезпечним злочинам, зокрема конфіскацію 

майна. Останніми роками спостерігається 

тенденція до розширення застосування цього 

превентивного заходу [1, с. 256]. 

Порівняльний аналіз кримінального 

законодавства різних держав, що регламентує 

конфіскацію майна, показує різноманіття в 

підходах до визначення правової природи, 

змісту, підстав та порядку її застосування. У 

деяких країнах конфіскація включена в 

перелік видів покарань, в інших конфіскація 

майна розглядається в якості іншої міри 

кримінально-правового характеру, або 

регламентується як кримінально-правовий 

наслідок, а в кримінальному законодавстві 

окремих країн її природа не визначається. 

Розгляд кримінального законодавства деяких 

зарубіжних держав дозволить правильно 

визначити місце конфіскації майна в системі 

інших заходів боротьби зі злочинністю. 

У свою чергу, сьогодні, є незаперечним той 

факт, що осмислення зарубіжного 

законодавства дає можливість краще 

зрозуміти сутність, специфіку, переваги і 

недоліки вітчизняного законодавства. Тому в 

дослідженні певного інститут  необхідно 

спиратись на досвід зарубіжних держав, який 

дозволяє нам співвіднести та виявити 

особливості закріплення конфіскації в різних 

країнах світу для перейняття досвіду. 

Метою статті є порівняльний аналіз 

кримінального законодавства зарубіжних країн 

та виробленні пропозицій щодо вдосконалення 

національного законодавства та практики його 

застосування врахувати помилки. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Питання застосування конфіскації майна в Україні 

досліджували: В.К. Грищука, О.О. Дудорова, 

О.В. Козаченка, М.І. Панова, В.О. Тулякова, 

Н.О. Гуторова, М.І. Хавронюка та ін.  Внаслідок 

впровадження в Кримінальний Кодекс 

України спеціальної конфіскації та конфіскації 

майна щодо юридичної особи як заходу 

кримінально-правового характеру,  дані правові 

явища потребують ретельного наукового 

дослідження. 

Основні результати досліджень. Для 

української держави вивчення досвіду Польщі, 

Естонії та Грузії особливо цікавий, тому що 

кримінально-правове законодавство зазначених 

країн характеризується спільністю основних 

принципів та інститутів, зокрема, ідея правової 

держави та верховенства права. До недавнього 

часу в Україні конфіскацію майна часто 

розуміли лише як вид додаткового покарання, 

що призначається за вчинення тяжких і 

особливо тяжких корисливих злочинів. Але 

євроінтеграційні процеси які відбуваються в 

Україні, зумовили оновлення такого інституту, 

як конфіскація майна.  

Проаналізувавши КК України можемо 

виділити три види конфіскації майна, а саме:  

- конфіскація майна як додатковий вид 

покарання (повна та часткова); 

- спеціальна конфіскація;  
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- конфіскація майна юридичних осіб як 

захід кримінально-правового характеру щодо 

юридичних осіб. 

Як вважає Бідна О.І. прийняття змін щодо 

конфіскації майна спричинило проблеми у 

правозастосуванні, адже нині існують вагомі 

законодавчі прогалини (наприклад, відсутність 

конкретизації предмета спеціальної конфіскації). 

Також фахівці – практики не мають єдиного 

розуміння та підходу щодо застосування різних 

видів конфіскації майна [2]. 

Що стосується конфіскації майна 

юридичних осіб, то у межах Європейського 

Союзу давно діє ряд документів, які 

зобов’язують держави ввести до свого 

законодавства норми про кримінальну 

відповідальність організацій [3, с. 10]. 

3 травня 2014 р. Європейським 

парламентом та Радою Європейського Союзу 

прийнята Директива 2014/42/EU про 

замороження та конфіскацію засобів 

здійснення злочинів та доходів, отриманих 

злочинним шляхом, у Європейському Союзі 

(далі – Директива 2014/42/EU). Пунктом 3 цієї 

Директиви визначено, що серед найбільш 

ефективних засобів боротьби з організованою 

злочинністю є застосування суворої 

юридичної відповідальності за скоєння 

злочинів, а також ефективне виявлення, 

замороження та конфіскація засобів та 

доходів, отриманих злочинним шляхом [4]. 

Поняття конфіскації міститься у Конвенції 

про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію 

доходів, одержаних злочинним шляхом 1990 

року (ETS 141), де зазначено, що 

«конфіскація» є покаранням або заходом, що 

призначається судом після розгляду справи 

щодо кримінального злочину, де остаточним 

результатом є позбавлення власності [5, с.390]. 

У кримінальному кодексі Польщі 

конфіскація предметів регламентується в п. 4 

ст. 39 глави 5 «Кримінально-правові заходи». 

За польським кримінальним законодавством 

конфіскація предметів визнається кримінально 

правовим заходом, а не покаранням.  

Кримінальні заходи відповідно до КК 

Республіки Польща становлять: 1) добровільне 

підтвердження своєї відповідальності; 2) 

конфіскація предметів; 3) стягнення грошового 

еквівалента предметів, що підлягають конфіскації;  

4) конфіскація майнової вигоди [6, с. 201]. 

Відповідно до вимог ст. 44 КК Польщі суд 

постановляє про конфіскацію предметів, що 

безпосередньо пов’язані зі злочином, якщо ці 

предмети не підлягають поверненню потерпілому 

або іншому суб’єкту. Суд також може постановити 

про конфіскацію предметів, які є рухомим 

майном, що служили або були призначені для 

вчинення злочину, якщо вони і підлягали 

поверненню іншому суб’єкту [7, с. 65–67].  

У випадку засудження за злочин, пов'язаний с 

порушенням заборони на виготовлення, 

володіння, випуск і обіг або перевезення певних 

предметів, суд може постановити про їх 

конфіскацію. Якщо предмети не є власністю 

винного, конфіскацію можливо призначити 

лише у випадку, якщо предмети знаходились у 

спільній власності, конфіскації підлягає лише їх 

частина, що належить винному, чи на нього 

покладається обов’язок заплатити грошову 

суму, рівну їх вартості. Відповідно до ст. 45 КК 

Польщі суд може призначити конфіскацію 

майнової вигоди, отриманої від злочину або 

конфіскацію її еквіваленту[8]. Тобто якщо 

суб’єкт не може повернути отриману від 

злочину майнову вигоду, суд може 

конфіскувати інше майно або грошові кошти, 

еквівалентні їй. Повна або часткова конфіскація 

не призначаються, якщо вигода або її еквівалент 

підлягають поверненню потерпілому або 

іншому суб’єкту [7, с. 67]. 

Таким чином, конфіскація предметів за КК 

Польщі є кримінально-правовим заходом, а не 

покаранням і не засобом безпеки. Конфіскації 

може підлягати майно, пов’язане із вчиненням 

злочину, вигода від одержаного злочинним 

шляхом майна або її еквівалент.  

Нині у законодавстві багатьох європейських 

держав конфіскація майна як вид покарання в 

більшості випадків застосовується як 

спеціальна конфіскація, тобто конфіскація 

належних обвинуваченому засобів чи знарядь 

злочину, грошей, цінностей та інших речей, 

здобутих злочинним шляхом.  

У Кримінальному кодексі Естонської 

республіки статтю 33 на¬звано „Спеціальна 

конфіскація”. Пункт 1 цієї статті зазначає, що 

„суд може застосувати до засобів і знарядь 

вчинення злочину, а також до майна, добутого 

злочинним шляхом, спеціальну конфіскацію”. 

Разом з тим у п. 2 цієї статті перелічено, за які 

види злочинів може застосо¬вуватися 

спеціальна конфіскація. Стаття 33-1 цього 



№ 12/2 (33) грудень 2019 р. 

 

55 

кодексу передба¬чає стягнення грошової суми 

у випадку неможливості застосування 

спеціальної конфіскації [9]. 

Кримінальний кодекс Грузії у ст. 40 „Види 

покарань” такого по-карання, як конфіскація 

майна не передбачає, тобто конфіскація засо-бів та 

знарядь вчинення злочину чи майна здобутого 

злочинним шля-хом здійснюється згідно з 

кримінально-процесуальним законодавством [10].  

У законодавстві багатьох зарубіжних держав 

конфіскація майна як вид покарання у більшості 

випадків застосовується як спеціальна 

конфіскація, тобто конфіскація належних 

обвинуваченому засобів чи знарядь злочину, 

грошей, цінностей та інших речей, нажитих 

злочин¬ним шляхом.За своєю правовою 

природою така конфіскація нале-жить до 

категорії кримінально-процесуальних заходів 

примусу допо¬міжного характеру [11, с. 40]. 

Правова природа конфіскації майна 

відповідно до міжнародного законодавства, з 

одного боку, пов’язана із вчиненням злочину, 

а з іншого – не орієнтована на попередження 

його саме покаранням. Це дає підстави 

говорити, що вона найбільшою мірою 

відповідає статусу іншої міри кримінально-

правового характеру[12, с. 194]. 

Слід мати на увазі, що повна конфіскація 

майна як вид покарання скасована у багатьох 

європейських державах через те, що вона не має 

чітких меж, отже, не відповідає вимогам щодо 

призначення покарання. Тому цей вид покарання 

треба трансформувати або виключити, як це і 

зроблено в цих державах [13, с. 23]. 

Висновок. Проведений аналіз конфіскації 

майна різних держав свідчить про велику 

кількість підходів до регламентації її юридичної 

природи, підстав, змісту, порядку та умов її 

застосування. Проте, слід зазначити, що всі 

кримінальні кодекси зарубіжних держав об'єднує 

те, що вони виходять з інтересів забезпечення, 

насамперед - попередження злочинів. 

Зважаючи на міжнародний досвід та на 

практику застосування конфіскації майна як 

додаткового виду покарання пропонуємо 

скасувати таке покарання. Оскільки конфіскація 

є неефективним видом покарання, а також вона 

суперечить Конституції України, бо  порушує 

право приватної власності. Повна конфіскація 

майна як покарання не має меж, що порушує 

загально-правові та галузеві принципи. Також 

варто внести зміни до ст. 961, ст. 962 КК 

України, з метою законодавчого закріплення 

правової природи та конкретизації предмета 

спеціальної конфіскації. 
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Фойт С.И.  

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА  

В статье рассмотрены особенности зарубежного опыта правового регулирования института конфискации 

имущества. Исследовано законодательство Украины, Уголовный кодекс Польши, Эстонии и Грузии, а также 

другие международные акты. Охарактеризованы сущность, особенности применения и виды конфискации 

имущества в отдельных зарубежных странах. Предложено исключить конфискацию имущества в качестве 

наказания из уголовноого законодательства Украины. 

Ключевые слова: конфискация имущества, кодекс, специальная конфискация, наказания. 

 

Foit S.I.  

FOREIGN EXPERIENCE OF LEGAL REGULATION OF CONFISCATION OF PROPERTY 

The article discusses the features of foreign experience in legal regulation of the property confiscation institution. The 

legislation of Ukraine, the Criminal Code of Poland, Estonia and Georgia, as well as other international acts, are examined. 

The nature, features of use and types of confiscation of property in certain foreign countries are characterized. It is proposed 

to exclude confiscation of property as a punishment under the criminal law of Ukraine. 

Key words: confiscation of property, code, special confiscation, punishment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


