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ЯК ВИДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 
Категорія злочину є основоположною в кримінальній науці. Її 

визначенню приділяється велике значення тому, що вона лежить в основі 
більшості інститутів кримінального права. З плином часу український 
законодавець поставив собі за мету доповнити систему кримінальних 
правопорушень окрім злочину ще й кримінальним проступком. 
Варто зазначити, що в українському матеріальному кримінальному праві 

нема поділу на злочини та кримінальні проступки. Вперше у Кримі- 
нальному процесуальному кодексі 2012 року було зазначено, що в Україні 
існує поняття кримінального правопорушення, яке фігурує у двох формах – 
злочині та кримінальному проступку. Але цей поділ за 5 років після 
подібних новацій в КПК України у КК України досі не був втілений. В чому 
ж є суперечність і чому це досі невирішене питання? 
В межах 2012-2016 років було сім законопроектів, які не були прийняті.  

У цих законопроектах ВР даються цілком різні поняття кримінального 
проступку.   
Відповідно до проекту №10126 від 28.02.2012 кримінальний проступок 

являє собою діяння, за яке передбачається основне покарання у вигляді 
громадських робіт і, додаткове, у вигляді штрафу в розмірі до 3 000 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 
У законопроекті до ВР № 3438 від 17.10.2013 дається визначення діяння, 

за яке передбачене покарання у виді арешту на трок не більше шести 
місяців, обмеження волі на строк до двох років або покарання у виді 
штрафу більше одної тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 
Даний проект має схожі засади із законопроектами № 1202, № 10146 та  
№ 4712. 
Проект № 2897 має кардинально новий підхід визначення кримінального 

проступку – це умисні чи необережні діяння, що заподіюють шкоду, яка не 
є значною і не має тяжких наслідків. У даному визначенні варто замінити 
поняття «суспільна небезпечність» твердженням «кримінальна 
протиправність». На нашу думку, це найдоцільніше визначення. 
Згідно з ч. 1 ст. 12 Кримінального кодексу Федеральної республіки 

Німеччини злочином є протиправне діяння, за вчинення якого, передбачено 
покарання у вигляді позбавлення волі на термін від одного року і більше. 
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Проаналізувавши німецьке визначення злочину, можна дійти до 
висновку, що українська інтерпретація цього поняття є ширшою. Основною 
відмінністю, вітчизняного поняття злочину від німецького є те, що 
Кримінальний кодекс Федеративної республіки Німеччини розділяє 
кримінальні правопорушення на два інститути: злочин та кримінальний 
проступок, а в українському кримінальному праві, тільки з 2008 року, 
почали точитися дискусії про виділення категорії «кримінального 
проступку». 
Проаналізувавши Польський кримінальний кодекс від 1997 року, можна 

зазначити, що кримінальний правопорушення також ділиться на два види: 
більш тяжке (злочин) та менш тяжке (проступок). Злочин являє собою 
заборонене діяння, покарання за, яке не менше 3 років. А проступок – 
заборонене діяння, за яке передбачається штраф або обмеження волі не 
менше 1 місяця. 
Кримінальне право Великобританії ще з Середньовіччя поділяло 

кримінальні проступки на фелонію (злочини з високим ступенем суспільної 
небезпеки, які карались смертю або конфіскацією майна) і місдімінор 
(злочини невеликої тяжкості, за які не передбачалося смертної кари чи 
конфіскації майна) [10]. На даний час місдімінор розглядається як категорія 
найменш небезпечних злочинів. 
Отже, проаналізувавши поняття злочину та проступку в національному, 

німецькому, польському та англійському кримінальному праві можна дійти 
до висновку, що інтродукція кримінального проступку в матеріальне 
кримінальне право України є питанням часу, в зарубіжних країнах до речі 
апробованим століттями, дозволить в подальшому реформувати 
кримінальну юстиції та підвищити її ефективність. 
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