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Проблема дослідження ученими-криміналістами правової
природи інституту спеціальної конфіскації, не зважаючи на те,
що на сьогодні він знаходить своє нормативне закріплення у КК
України [1, ст. ст. 96-1, 96-2], не є остаточно вирішеною і тому
потребує свого наукового вивчення та обгрунтування. Зокрема,
її актуальність обумовлена, по-перше, визначенням характеру
(статусу) зазначеного вище заходу, по-друге, віднесенням його до
відповідної системи заходів протидії злочинності.
А зараз більш детальніше про існуючі у кримінально-правовій науці дискусійні моменти з приводу вивчення інституту спеціальної конфіскації. Так, щодо визначенням характеру (статусу)
спеціальної конфіскації, то варто зазначити, що з цього приводу у
вітчизняній доктрині кримінального права виробилося дві діаметрально протилежні точки зору. Так, одні прибічники [2; 3; 4; 5; 6]
надають зазначеному вище заходу кримінально-процесуального
характеру, обґрунтовуючи при цьому свою позицію тим, що його
застосування відносно особи, по-перше, безпосередньо регламентоване нормами кримінально-процесуального законодавства
[7, ст. 100], а, по-друге, такий захід не тягне за собою жодних обмежень прав відповідної особи, адже остання не наділена правом
власності на те майно, яке вона отримала в результаті вчинення
кримінального правопорушення, або на доходи від такого майна,
так як джерело їх походження є незаконним.
Проте, не зважаючи на такі доводи попередників, найбільш
слушною залишається ідея все ж таки тих учених, які надають
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спеціальній конфіскації виключно кримінально-правового статусу [8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21]. Свою позицію вони обґрунтовують, як правило, тим, що регламентація
спеціальної конфіскації КПК України ще не призводить до вироблення однозначного висновку про її кримінально-процесуальну
природу [16, с. 4], оскільки він за своєю юридичною природою
є правовим наслідком вчиненого особою суспільно небезпечного
діяння, а положення КПК України не повинні визначати санкції
кримінально-правових норм [20, с. 106]. Більше того, на сьогодні
спостерігається те, що закон про кримінальну відповідальність
уже не виступає, так би мовити, чистою кримінально-правовою
матерією, оскільки через особливість правового регулювання окремих найважливіших суспільних відносин все частіше спостерігається своєрідна дифузія різних галузей права [22, с. с. 245, 246].
Однак поряд із вирішенням проблеми, пов’язаної із надання
спеціальній конфіскації кримінально-правового характеру, важливим є також з’ясування питання про зарахування її до відповідної системи заходів кримінально-правового характеру. Одразу
слід зазначити, що законодавцем у чинному КК України такий
вид конфіскації віднесено до інституту “Інші заходи кримінально-правового характеру” [1, ст. ст. 96-1, 96-2], але при цьому ним
не конкретизовано, яким саме заходом є спеціальна конфіскація.
Адже відомо, що у рамках системи інших заходів кримінально-правового характеру доцільно виокремлювати такі самостійні інститути як заходи безпеки та заходи заохочення [23, с. 65;
24, с. 163; 21, с. 279; 25, с. 6]. З метою вирішення цієї проблеми,
слід звертати увагу на спеціальну мету застосування зазначеного
вище виду конфіскації до особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Зокрема, така її мета зводиться до усунення тієї обстановки, у якій знаходиться відповідна особа і яка може у майбутньому посприяти їй у повторному вчиненні нею того чи іншого
кримінального правопорушення, тобто не допущення повторного
використання такою особою певних предметів в антисуспільних
цілях [13, с. 78; 9, с. 151]. У цілому така мета пов’язана із так
званим “небезпечним станом” відповідної особи, який водночас
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характерний виключно для заходів безпеки. У зв’язку з цим спеціальну конфіскацію як захід кримінально-правового характеру
слід відносити до системи заходів безпеки, які функціонують у
рамках інституту “Інші заходи кримінально-правового характеру”, передбаченого КК України.
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