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ПОНЯТТЯАЛЬТЕРНАТИВНИХПОКАРАНЬ:ТЕОРЕТИЧНИЙАСПЕКТ

Роз гля да ють ся те о ре тичні ас пек ти змісто вно го співвідно шен ня по нять: «по ка
ран ня, не пов’язані з ізо ляцією осо би від суспільства», «по ка ран ня, не пов’язані з поз
бав лен ням волі», «аль тер на тивні санкції», «по ка ран ня, аль тер на тивні поз бав лен ню 
волі», «аль тер на тивні міри по ка ран ня» і т.п.,а та кож на дає влас не ба чен ня з пи тань 
вжи ван ня та тлу ма чен ня по нят тя «аль тер на тивні по ка ран ня». 

Ключовіслова: аль тер на тивні по ка ран ня, по ка ран ня, не пов’язані з ізо ляцією осо би 
від суспільства, аль тер на тивні санкції.

Рас сма т ри ва ют ся те о ре ти че с кие ас пек ты со дер жа тель но го со от но ше ния по ня
тий: «на ка за ния, не свя зан ные с изо ля ци ей лич но с ти от об ще ст ва», «на ка за ние, не 
свя зан ные с ли ше ни ем сво бо ды», «аль тер на тив ные санк ции», «на ка за ния, аль тер на
тив ные ли ше нию сво бо ды», «аль тер на тив ные ме ры на ка за ния» и т.п.,а так же вы ска
зы ва ет соб ст вен ное ви де ние по во про сам упо треб ле ния и тол ко ва ние по ня тия «аль
тер на тив ные на ка за ния». 

Ключевыеслова: аль тер на тив ные на ка за ния, на ка за ния, не свя зан ные с изо ля ци ей 
лич но с ти от об ще ст ва, аль тер на тив ные санк ции.

In given article the author considers theoretical aspects of a substantial parity of con
cepts: «the punishments, which have been not connected with isolation of the person from a 
society», «the punishment, not connected with imprisonment», «alternative sanctions», «alter
native penal measures to imprisonment», «alternative measures of punishment» and others, 
and also gives own vision concerning the use and concept interpretation «alternative punish
ments». 

Keywords: alternative punishments, the punishments, which have been not connected 
with isolation of the person from a society, alternative sanctions.

Сьогодніуміжнароднихправовихдокументах,юридичнійнауцітанавчальній
літературіпорядзпоняттям«покарання,непов’язанізпозбавленнямволі»вико-
ристовуєтьсядужерізноманітнатермінологія,якамаєпевнізмістовнівідмінності
йособливості.

Так,урядіміжнародно-правовихактівмістятьсятакіпоняття,як:«заходи,не
пов’язані з тюремним ув’язненням», «непенітенціарні заходи» (Стандартні
мінімальніправилаООНвідносномір,непов’язаних з тюремнимув’язненням
(Токійськіправила),прийнятірезолюцієюГенеральноїАсамблеїООН45/11014
грудня1990р.),«громадськісанкціїіміри»(Європейськіправилащодогромадсь-
ких санкцій і заходів – рекомендація№R(92)16, прийнятаКабінетомМіністрів
РадиЄвропи19жовтня1992р.),«покарання,альтернативніпозбавленнюволі»,
«альтернативніміри»,«альтернативитюремномуув’язненню»(Резолюція№76
(10) «Про деякі міри покарання, альтернативні позбавленню волі» прийнята
КомітетомміністрівРадиЄвропи9березня1976р.).

Упрацяхвітчизнянихнауковцівможназустрітинаступнутермінологію:«аль-
тернативнісанкції»1,«нев’язничнісанкції»2,«покарання,альтернативніпозбав-
ленню волі»3, «альтернативні покарання», «альтернативні міри покарання»4,
«альтернативипозбавленнюволі»5. 

Усінаведенітерміни,якправило,вживаютьсяяксиноніми.Ниніякоїсьсталої,
загальноприйнятоїтермінологіїувітчизнянійправовійнауці,якабчітковизнача-
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ламежівикористанняцихпонятьнеіснує.Видається,щосистематизація,теоре-
тичневизначеннятауточненняцихпонятьєнагальноюпотребою,щообумовлює
актуальність обраної теми статті. Г.А. Стенічкін з цього приводу зазначає, що
визначеність у понятті альтернатив вносить ясність і буде сприяти справі
найбільшповноїреалізаціїпринципіводнозначностітапредметностіумовіпра-
ва,що,зрозумілоякмінімумспроститьзастосуваннязакону,аповеликомурахун-
ку, і це головне, буде сприяти зменшеннюпомилокпри застосуванні закону та
об’єктивноабоякмінімуммаксимальнонаблизитьзмістсудовоговирокудоісти-
ни6.

Зрізнихаспектівдопитаннятлумаченнятавживанняпоняття«альтернативні
покарання»зверталися:І.Г.Богатирьов,О.В.Ткачова,С.В.Черкасов,Ю.В.Шин-
карьов,Д.В.Ягуновтаінші.

Слово«альтернатива»походитьвідлатинськогоalter–однездвох.Воноозна-
чаєнеобхідністьвиборуміждвомаабокількомаможливостями,щовиключають
однаодну,атакожкожназцихможливостей7.Самепособіцепоняттяневикли-
каєніякихтруднощівуйогорозумінні,протевпоєднаннязпоняттямпокарання
(«альтернативніпокарання»,«покарання,альтернативніпозбавленнюволі»,«аль-
тернативипозбавленнюволі») або санкції («альтернативні санкції») вономоже
використовуватисящонайменшеудвохзначеннях.

Так,О.В.Ткачовапоняття«альтернативипозбавленнюволі»та«покарання,
альтернативніпозбавленнюволі»усвоїйпрацівикористовуєяксинонімитароз-
глядаєїхуширокомутавузькомузначенні:«По-перше,альтернативи–цепока-
рання,щомістятьсявсанкціїкримінально-правовоїнормийможутьбутизасто-
сованізамістьпозбавленняволі…По-друге,альтернативипозбавленнюволі–це
обмеженеколопокарань,якепередбачаєзалишеннявзасудженогоякомогабіль-
шогообсягуйогоправісвобод,аголовне–відсутністьізоляціївідсуспільства.
Йдетьсяпроальтернативипозбавленнюволіувузькомусенсіслова»8.

Тож,упершомувипадку(уширокомузначенніслова)поняття«альтернативи
позбавленнюволі»,надумкуО.В.Ткачової,означає,щозаокремізлочинизако-
ном передбачені взаємовиключні покарання, що містяться в окремій санкції
кримінально-правовоїнорми,однезякихєпокараннямувидіпозбавленняволі.
СхожоїпозиціїдотримуєтьсяусвоїйпраційІ.Г.Богатирьов.Вченийзазначає,що
поняття «альтернативипозбавленнюволі» «необхідно вживати в тих випадках,
колисанкціянормиКримінальногокодексуУкраїнипередбачаєзастосуваннядо
особи,якаскоїлазлочин,якпокаранняувиглядіпозбавленняволі,такіпокаран-
ня,непов’язанізпозбавленнямволі»9.

Визначаючиданепоняттяувузькомузначенніслова,О.В.Ткачоварозглядає
«позбавленняволі»вженеякконкретнийвидпокарання,аякпевнеправообме-
ження особи, пов’язане з ізоляцією її від суспільства, що виступає критерієм
належностітогочиіншогопокараннядоальтернативних.

Схожого підходу до визначення змісту поняття «покарання, альтернативні
позбавленнюволі»тайогозастосуваннядотримуєтьсяЮ.В.Шинкарьов.Науко-
вецьтакожрозглядаєпокарання,альтернативніпозбавленнюволі,по-перше,як
альтернативувласнепокараннюувиглядіпозбавленняволі,щопередбачаєпевна
санкціястаттіОсобливоїчастиниКримінальногоКодексуУкраїни,тобто«якаль-
тернативнеможевиступатибудьякийвидосновногопокарання–відштрафудо
довічногопозбавленняволі»10,передбаченийусанкціїстатті.По-друге,якпока-
ранняальтернативніпозбавленнюволізазмістом,«тобтомовайдепропозбав-
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ленняволінеяквидпокарання,апропозбавленняволіякдомінуючеправообме-
женняпривідбуванніцьогопокарання.Уданомувипадкукількістьальтернатив-
них покарань значно звужується і зводиться до покарань, не пов’язаних з ізо-
ляцієювідсуспільства»11.ПротеЮ.В.Шинкарьовщодовживанняпоняттяпока-
рань,альтернативнихпозбавленнюволі,доводить,що«більшаргументованоюі
вдалоюєпозиціяпроте,щобдоцієїгрупивідноситивидипокарань,якієальтер-
нативою позбавленню волі у санкції, а покарання, альтернативні позбавленню
волізазмістом,називати«покарання,непов’язаніз ізоляцієювідсуспільства»,
щобільшчітковідобразитьсутністьізміствказанихкласифікаційнихгруп»12.

Порядізпоняттям«покарання,альтернативніпозбавленнюволі»такіпонят-
тя,як:«альтернативніпокарання»,«альтернативипозбавленнюволі»переважно
розглядаютьсяяксиноніми.Проте,якщо«альтернативніпокарання»та«покаран-
ня,альтернативніпозбавленнюволі»теоретичноможнарозглядатияктотожніза
змістомпоняття,то«альтернативипозбавленнюволі»,яксинонімвказанихдвох
понять розглядатися не може. Слушно зауважує І.В. Дворянськов, що «термін
«альтернативипозбавленнюволі»засвоїмзмістом–ширший,ніж«альтернативне
покарання».Поряд із заходами офіційного реагування на вчинення злочину до
їхньогоколаможнавключитибудь-які,утомучислійсуспільніформивпливуна
правопорушника»13.

ТакожІ.В.Дворянськоввиділяєдвакритеріївіднесенняпокараннядочисла
альтернативних.По-перше,інший,ніжізоляціявідсуспільства,механізмвпливу
на засудженого.По-друге, статус покарання як основного, відповідно до якого
вономоглоброзглядатисяпоряд ізпозбавленнямволінарівнихпідставахпри
визначенніміривідповідальностіособи,визнаноївинноюувчиненнізлочинута
застосовуватися саме замість позбавлення волі, а не паралельно з ним, за інші
злочиннідіяння14.

Виходячи із зазначених критеріїв, І.В. Дворянськов під альтернативними
покараннямирозумієтакізаходидержавногопримусу,яківиражаютьсяуприму-
совомувпливінаособу,виннуувчиненнізлочину,непов’язаніз ізоляцієювід
суспільства,алестановлятьїїадекватнузамінувідповіднодохарактерутаступе-
ня суспільної небезпеки вчиненого і переслідують цілі відновлення соціальної
справедливості, виправлення засудженого, загального та спеціальногопоперед-
женнявчиненняновихзлочинів15.

Довизначеннязміступоняття«альтернативніпокарання»тасуміжнихзним
усвоїйпрацізвертаєтьсяйС.В.Черкасов.Зокрема,науковецьзазначає,що«як
альтернативнімірипокараннямибудеморозглядатилишепередбаченіКриміна-
льним Кодексом України основні покарання, не пов’язані з ізоляцією від
суспільства»16. При цьому С.В. Черкасов підкреслює, що «говорячи про таке
поняттяяк«альтернативнімірипокарання»,необхідновідзначити,що,виходячи
зположеньдіючогокримінальногозаконодавства,йогонеможнавизнатирівноз-
начнимпоняттю«покарання,непов’язанізпозбавленнямволі».Справавтім,що
діючийКримінальнийкодексУкраїниякальтернативипозбавленнюволідаєзмо-
гурозглядатилишетінепов’язанізізоляцієювідсуспільствавидипокарання,які
можуть застосовуватися як основні. Тому формально позбавлення військового,
спеціальногозвання,рангу,чинучикваліфікаційногокласу,атакожконфіскація
майнанеєальтернативоюпозбавленнюволі»17.

Повністю обґрунтованою є думка С.В.Черкасова щодо поняття «альтерна-
тивнісанкції»,якедеякінауковцірозглядаютьяктотожнетерміну«покарання,не
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пов’язані з позбавленням або обмеженням волі», наприклад, Д.В.Ягунов18. У
своїйпраціС.В.Черкасовзауважує,що«недужевдалимстосовновітчизняного
кримінального законодавства єдужепоширенийу зарубіжнихкраїнах іміжна-
родно-правових документах термін «альтернативні санкції». Це пояснюється
різнимзначенням,щонадаєтьсятермінам«покарання»і«санкція».Увітчизняній
кримінально-правовійнауціпідсанкцієюрозумієтьсячастинакримінально-пра-
вовоїнорми,щовизначаєвидірозмірпокарання.Альтернативнимиунасприй-
нятовважатисанкції,яківказуютьдвачибільшвидипокарання,щоможутьбути
призначенізавчиненнязлочину»19.

Щеоднепоняття,щопотребуєуданомуконтекстіуточненняце–«покарання
угромаді».ЗприводуньогоД.В.Ягуновпишенаступне:«доситьнезручнимдля
вітчизняноїпрактикивиконаннякримінальнихпокараньвживатитермін«пока-
ранняугромаді»(communitypenalties).Деякібританськіавтори,аналізуючипро-
блемупробаціїіпідкреслюючинамаганняуряду«зробитиреальнимпокаранняу
громаді»,маютьнаувазісамепокаранняугромаді,анепросто«покарання,не
пов’язані з позбавленням волі». Говорити про «покарання у громаді» в умовах
сучасної(пострадянської)пенальноїпрактикипокищодоволінезручно»20.

Отже,дослівнозапозиченавітчизняноюнаукоюзміжнародно-правовихдоку-
ментівізарубіжноїправовоїнаукинизкапонять(асаме«альтернативнісанкції»,
«нев’язничнісанкції»,«альтернативніпокарання»,«альтернативнімірипокаран-
ня»,«альтернативипозбавленнюволі»іт.п.)створюєприїхспівставленнізуже
сформованим вітчизняним понятійним апаратом, невідповідності у їхньому
змістовномунавантаженні, виключає однозначністьу їх тлумаченні.Крім того,
враховуючи,щовказаніпоняттязакордономвживаютьсяяксиноніми,одночасне
використаннятакоїкількостіпонятьвітчизняноюнаукоюїїлишетермінологічно
перевантажує, створює плутанину у вживанні цих понять. Тому видається
необхіднимпривестидоладувживаннявітчизняноюнаукоювказаноїзарубіжної
термінології.

Зоглядунавищевикладенепропонуєтьсяувітчизнянійправовійнауцівико-
ристанняпоняття«покарання,альтернативніізоляціїособивідсуспільства»під
якимирозумітипокарання,якіпередбаченіякосновніусанкціїкримінально-пра-
вової норми в альтернативі з одним або більше покаранням, пов’язаним з ізо-
ляцієюособивідсуспільстваіможутьбутиїмадекватноюзаміноювідповіднодо
характеру,ступенясуспільноїнебезпекивчиненоготаособизасудженого.

Аргументуючи запропоноване поняття зазначимо наступне. По-перше,
обґрунтованішим видачається застосування поняття «покарання, альтернативні
ізоляціїособивідсуспільства»,аніжпоняття«покарання,альтернативніпозбав-
леннюволі».Останнєпоняття,ставлячибудь-якепокарання(втомучисліувиді
арешту,обмеженняволі,триманнявдисциплінарномубатальйонівійськовослуж-
бовців)уальтернативувиключнопокараннюувиглядіпозбавленняволіяккри-
терію розмежування, за своїм змістовним навантаженням є несуттєвим і
«нежиттєздатним» для його вживання у вітчизняній правовій теорії. Ізоляція
особи від суспільства як критерій альтернативності покарань більшою мірою
відображаєсучаснітенденціїрозвиткукримінально-правовоїтакримінально-ви-
конавчоїнаукищодогуманізаціїкримінальноївідповідальності.

По-друге, альтернативними (взаємовиключними, взаємозамінними) між
собою можуть бути лише основні покарання, які є адекватною заміною один
одномувідповіднодохарактеру,ступенясуспільноїнебезпекивчиненоготаосо-
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би засудженого. Г.А. Стенічкін підкреслює,що не повинно бути «прірви» між
альтернативами,порівнюючиїхуоднійсанкції21.

Зважаючи на процеси гуманізації кримінальної відповідальності, пошуку
нових форм виховного та превентивного впливу на злочинця, доречним буду
такожвживаннятерміна«альтернативиізоляціїособивідсуспільства»,підяким
пропонуєтьсярозуміти–будь-якізаконодавчопередбаченіформивпливуназло-
чинця, що не обмежують реальних соціальних зв’язків особи з соціальним (і
природним)мікросередовищемїїперебування(знаходження).
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