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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ 

ПРЕДМЕТІВ ЧЕРЕЗ КОРДОН ЗА ЗАРУБІЖНИМ ТА 

УКРАЇНСЬКИМ КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ 

 
 

В статті аналізується зарубіжне кримінальне законодавство в частині 
встановлення відповідальності за злочини, які пов’язані із незаконним переміщенням 
предметів через кордон. На основі цього дослідження робиться висновок про суспільну 
небезпечність і розповсюдженість даних злочинів, що доводить необхідність кримінал-
лізації даних діянь. 

Ключові слова: незаконне переміщення предметів, кордон, кримінальне законодавство, 
кримінальна відповідальність. 

 

В статье анализируется зарубежное уголовное законодательство в части 
установления уголовной ответственности за преступления, которые связанны с 
незаконным перемещением предметов через границу. На основании этого 
исследования делается вывод об общественной опасности и распространенности 
данных преступлений, что доказывает необходимость криминализации данных деяний. 

Ключевые слова: незаконное перемещение предметов, граница, уголовное законода-
тельство, уголовная ответственность. 

 

In article foreign criminal law in sphere of establishment of criminal responsibility for crimes, 
linked with illegal moving of objects through board, are analyze. This research shows an 
actuality of this theme and necessity of comparative analyze of criminal law’s articles for 
Ukrainian criminal Code. In basis of this research was made the conclusion about public danger 
and prevalence of these crimes, which proves the necessity of criminalization of these acts. 
This issue helps to make criminal law of Ukraine more perfect. 
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Як свідчать дані офіційної статистики в Україні з 
кожним роком збільшується кількість злочинів, що 

пов’язані із незаконним ввезення, вивезенням або 

транзитом через територію України певних предметів, 

щодо яких встановлений особливий порядок їх 

переміщення. Незаконне переміщення певних 

предметів, щодо яких встановлений особливий 

порядок ввезення та вивезення, через кордон інших 

держав в сучасному світі також є досить 

розповсюдженим діянням, що порушує норми закону. 

Ця група злочинів, порівняно з іншими проти-

правними діяннями, має своєю особливістю те, що 

дані протиправні діяння порушують як правило не 
лише порядок переміщення предметів через кордон не 

лише України, а й тих держав, що мають із Україною 

спільний кордон. Тому саме по відношенню до цих 

злочинів порівняльне дослідження норм вітчизняного 

та зарубіжного кримінального законодавства, які 

встановлюють відповідальність за них, є особливо 

актуальним і необхідним. 

Значення проведення порівняльно-правових 

досліджень полягає в тому, що вони сприяють не 

лише вирішенню існуючих, а і виявленню та 

вирішенню нових актуальних проблем. Порівняльно-

правові аспекти цього дослідження можуть бути 
підґрунтям до внесення пропозицій з покращення 

національного законодавства. Саме тому в багатьох 

країнах світу зараз значного розвитку отримали 

порівняльно-правові дослідження, які мають на меті 

вивчення закономірностей розвитку сучасних правових 

систем, вдосконалення національного законодавства 

та поглиблення міжнародного співробітництва у 

галузі юриспруденції. На думку вчених, вивчення 

зарубіжного права відкриває перед юристом нові 

горизонти, дає можливість краще зрозуміти право 

своєї країни, оскільки специфічні риси цього права 

особливо чітко виявляються у порівнянні з іншими 
правовими системами. Порівняння здатне озброїти 

ідеями і аргументами, які не можливо отримати навіть 

за дуже доброго знання свого права 1, с. 38 . 
До злочинів, пов’язаних із незаконним перемі-

щенням через кордон за КК України відносяться: 

ввезення в Україну з метою збуту підроблених 

грошей, державних цінних паперів чи білетів 

державної лотереї (ст. 199); контрабанда (ст. 201); 

експорт та імпорт дисків для лазерних систем 

зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх 

виробництва (ст. 203’); незаконне ввезення на 
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територію України відходів і вторинної сировини 

(ст. 268); ввезення творів, що пропагують культ 

насильства і жорстокості, расову, національну чи 
релігійну нетерпимість та дискримінацію (ст. 300); 

ввезення порнографічних предметів (ст. 301); 

контрабанда наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 305), а також 

порушення порядку здійснення міжнародних передач 

товарів, що підлягають державному експортному 

контролю (ст. 333). 

Дослідженням правових явищ кримінального 

права зарубіжних країн займалися ряд вчених, зокрема 

Л. С. Білогриць-Котляревський, М. П. Чубинський, 

О. Ф. Кістяківський, Л. Є. Владіміров. Що стосується 

вказаних злочинів, то такий аналіз у комплексі не 
проводився. Частково розглядалося це питання 

вченими у контексті дослідження кожного із вказаних 

злочинів. аналіз зарубіжного кримінального 

законодавства з приводу відповідальності за ввезення 

творів, що пропагують культ насильства і жорстокості 

та порнографічних матеріалів здійснювався в 

контексті дослідження проблемних питань, пов’язаних 

із кримінально-правовою охороною моральності від 

протиправних посягань та відповідальності за них 2 . 
Щодо інших злочинів, то дослідження кримінального 

законодавства зарубіжних держав в частині 

встановлення відповідальності за них не проводилося 

жодним із дослідників. 
Згідно з теорією держави і права Україна належить 

до романо-германської (або континентальної) 

правової сім’ї за ознаками, які притаманні її 

законодавству, а саме: наявність системи писаного 

права (lex scripta), нормативні законодавчі акти є 

головним і майже єдиним джерелом права, 

виключається прецедентна форма права [3, с. 62] 

(правові системи країн Європи, Латинської Америки, 

частини Сходу та Африки). Тому є пропозиція 

розглянути кримінально-правові норми, що вста-

новлюють відповідальність за незаконне переміщення 
предметів через кордон, у кримінальних кодексах 

зарубіжних держав, які належать до спільної з 

Україною романо-германської (континентальної) 

правової сім’ї.  

У даному дослідженні було використано більше 

тридцяти зарубіжних кримінальних кодексів. І всі з 

них містять хоча б одну норму, яка встановлює 

відповідальність за один із злочинів, що пов’язаний із 

незаконним переміщенням предметів через кордон. 

Для зручності ми поділили зарубіжні кримінальні 

кодекси на групи: до першої віднесли кримінальне 

законодавство країн пострадянського простору, до 
другої – кримінальні кодекси країн Європи, до 

третьої – кримінальне законодавство країн Сходу. До 

того ж, у зв’язку з обмеженим обсягом даної статті, 

ми вкажемо норми лише тих країн, кримінальне 

законодавство яких, на нашу думку, є найбільш 

характерні. 

КК Російської Федерації (далі – РФ) містить три 

норми, що встановлюють відповідальність за 

незаконне переміщення предметів через кордон: ст. 

188 «Контрабанда», ч. 5 ст. 228 «Незаконне 

виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, 

пересилання або збут наркотичних засобів чи 

психотропних речовин», ст. 189 «Незаконний експорт 

технологій, науково-технічної інформації і послуг, які 
можуть бути використані при створенні зброї 

масового знищення, зброї і військової техніки» [4]. У 

КК Республіки Білорусь також визначене покарання 

за деякі види незаконного переміщення предметів 

через кордон: ст. 228 «Контрабанда», ст. 229 

«Незаконний експорт чи передача з метою експорту 

об’єктів експортного контролю» [5]. Кримінальний 

кодекс Республіки Таджикистан містить лише дві 

норми, які встановлюють відповідальність за злочини, 

пов’язані із незаконним переміщенням предметів 

через кордон: ст. 289 встановлює відповідальність за 

контрабанду, ст. 200 передбачає покарання за 
порушення правил ввезення або вивезення наркотичних 

засобів, прекурсорів, і психотропних речовин, а також 

речовин, інструментів чи обладнання, яке 

використовується для виготовлення наркотичних 

засобів, прекурсорів та психотропних речовин, що 

знаходяться під спеціальним контролем [6]. 

Відповідальність за контрабанду передбачена і у КК 

Республіки Молдова (ст. 248) [7]. 

Відповідальність за деякі злочини, пов’язані із 

незаконним переміщенням предметів через кордон, 

передбачена і у кримінальному законодавстві країн 
Прибалтики. За КК Латвійської Республіки 

кримінально караними є контрабанда (ст. 190), 

ввезення або вивезення приладів (декодерів, 

декодувальних карток або інших приладів), що 

дозволяють усунути будь-які технічні засоби, що 

оберігають авторські або суміжні права, якими 

суб’єкти прав користуються для здійснення або 

охорони своїх прав, з комерційною метою (ст. 194 

«Незаконне усунення технічних засобів охорони 

авторських або суміжних прав»), порушення правил 

ліквідації небезпечних відходів, а саме ввезення на 

територію Латвії небезпечних відходів або їх 
транзитне перевезення через територію Латвії з 

порушенням правил, що заподіяли істотну шкоду 

природному середовищу, здоров’ю людей, майновим 

або господарським інтересам (ст. 99 «Порушення 

правил ліквідації небезпечних відходів». Так само 

контрабанда є злочином і за КК Литовської 

Республіки (ст. 199). Крім того, кримінально караним 

є незаконне невивезення з Литовської республіки 

товарів або продукції, вартість яких перевищує суму у 

розмірі 250 МПМ і які по документах транзиту або 

експорту мали бути вивезені з Литовської республіки 
(ст. 200 «Незаконне невивезення товарів або 

продукції з Литовської республіки») Так само за 

контрабанду передбачена відповідальність і за 

ст. 76 «Контрабанда» КК Естонської Республіки, а 

також ввезення або вивезення піратських копій за 

умови відсутності ознак ст. 76 (ч. 4 ст. 280 «Обіг 

піратських копій»); згідно із ст. 152³ «Порушення 

правил скупки, експорту, реекспорту металів або 

правил торгівлі ними», особа підлягає покаранню 

порушення правил експорту, реекспорту чорних або 

кольорових металів, металобрухту або відходів 

металів, якщо щодо винної особи за такі ж дії було 
застосоване адміністративне стягнення [8].  
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Також кримінальна відповідальність за злочини, 

пов’язані із незаконним переміщенням предметів 

через кордон, передбачена і кримінальним 
законодавством інших держав пострадянського прос 

тору (Грузії, Азербайджанської республіки, тощо). 

Щодо країн Європи, то тут теж у більшості з них 

передбачена відповідальність за вказаний вид 

злочинів. Але в зв’язку з обмеженим обсягом даної 

доповіді, ми назвемо лише найбільш, на наш погляд, 

прогресивні з них. Так, КК Австрії, який містить дві 

норми, що встановлюють відповідальність за злочини, 

пов’язані із незаконним переміщенням предметів 

через кордон: ввезення на територію Австрії відходів, 

по відношенню до яких для усунення їх небезпечності 

встановлений особливий порядок поводження з ними 
(§ 181b «Умисне загрозливе оточуючому середовищу 

поводження із відходами та їх доставка»), ввезення на 

територію Австрії чи вивезення з її території певних 

атомарних, біологічних чи хімічних засобів, що 

мають властивості масового знищення. За вказані 

злочини може бути призначене покарання у виді 

позбавлення волі або грошового штрафу (§ 177а 

«Вироблення і розповсюдження зброї масового 

знищення») [9].  

КК Голландії (Королівства Голландії) містить 

цілий ряд норм, що встановлюють відповідальність за 
ввезення особою в якості непошкоджених монет, 

реальну цінність яких було нею знижено, в 

європейську частину Королівства (статті 211, 214 bis, 

215), а також за володіння з метою ввезення в 

європейську частину Королівства фальсифікованих 

або незаконно вироблених клейм, печаток чи знаків і 

предметів, на які вони незаконно поставлені, але які 

видаються за законно вроблені (ст. 220), ввезення 

в Нідерланди фальсифікованих чи незаконно 

вироблених торгових марок; товарів чи тари, на які 

неправдиво нанесені фірмове найменування іншої 

особи чи товарний знак, на яких має право інша 
особа; товарів з неправдиво зазначеним місцем 

походження і до яких додано фіктивна фірмова назва; 

товарів чи тари з імітацією фірмового найменування 

чи товарного знаку іншої особи (ст. 337) [10]. 

КК Іспанії також містить ряд норм, що 

встановлюють відповідальність за вказані злочини. 

Кримінально караними є ввезення фальшивих 

грошей, що карається тюремним ув’язненням і 

штрафом у розмірі десятикратної вартості підроблених 

грошей(ст. 386); ввезення в Іспанію підроблених 

поштових марок чи штемпельних товарів, завідомо 
знаючи про їх підробку, що карається арештом і 

штрафом у розмірі дванадцяти місячних заробітних 

плат (ст. 389); ввезення або вивезення без 

відповідного дозволу літературний чи художній твір, 

його переробку, інтерпретацію чи художнє виконання, 

закріплене на будь-якому носії (ст. 270); ввезення 

об’єктів без згоди власника патенту, знаючи про їх 

реєстрацію (ст. 273) [11].  

Відповідальність за незаконне переміщення 

предметів через кордон передбачена також у КК 

Франції, в якому відповідальність за злочини, 

пов’язані із незаконним переміщенням предметів 
через кордон, встановлюється лише за цей вид 

злочинів у сфері обігу наркотиків [12]. Норми, які 

встановлюють кримінальну відповідальність за цей 

вид злочинів включені у главу ІІ «Про посягання на 
фізичну чи психічну недоторканість особи» розділу ІІ 

«Про посягання на людську особистість» Книги 

Другої «Про злочини і проступки проти особи». 

Цікавим є те, що вказана вище глава ІІ містить 

декілька відділів, які містять статті, що визначають ті 

чи інші умови притягнення до кримінальної 

відповідальності за незаконні дії з наркотиками, 

зокрема, за їх незаконне переміщення через кордон. 

Так, у відділ IV «Про незаконну торгівлю 

наркотиками» включені норми, які визначають 

загальні умови караності ввезення або вивезення 

наркотиків та встановлюють основні види і розмір 
покарання за цей злочин (ст.ст. 222-34, 222-36, 

222-41). Інші відділи, включені зазначену главу ІІ, 

встановлюють певні особливі умови призначення 

покарання за зазначені протиправні діяння з 

наркотиками: відділ V цієї ж глави визначає додаткові 

покарання, які можуть бути застосовані за ці ж злочин 

до фізичних осіб, які можуть полягати у забороні 

певного виду діяльності, носіння чи зберігання зброї, 

позбавленні або анулюванні водійських прав, 

конфіскації певних предметів, майна, обмеженні 

свободи пересування по території Франції тощо 
(ст.ст. 222-44, 222-47, 222-48, 222-48-1); відділ 

VI містить норми, що закріплюють положення, 

загальні для фізичних і юридичних осіб при 

притягненні до відповідальності за незаконне ввезення 

чи вивезення наркотиків, а саме умови конфіскації 

певного майна і матеріальних цінностей, вилучення 

ліцензій на право займатися певним видом діяльності, 

закриття закладу тощо (ст.ст. 222-49 – 222-51). 

Зазначимо, що КК Франції має унікальну конструкцію, 

порівняно з іншими зарубіжними кримінальними 

кодексами, які були досліджені нами вище. 

Кримінальне законодавство Республіки Польща 
містить лише дві норми, що встановлюють 

відповідальність за незаконне переміщення предметів 

через кордон [13]. Одна з них, а саме ст. 299, 

встановлює відповідальність за вивезення за кордон 

платіжні засоби, цінні папери чи інші валютні 

цінності, майнові права або рухоме чи нерухоме 

майно, отримані внаслідок вчинення іншого злочину 

майнового характеру, в тому числі і контрабанди. 

Другий злочин, пов’язаний із незаконним 

переміщенням предметів через кордон, який полягає у 

порушенні правил ввезення з-за кордону відходів або 
інших речовин, що загрожують оточуючому 

середовищу, передбачений ст. 183. 

Важливим є вивчення досвіду країн Сходу в 

частині встановлення кримінальної відповідальності 

за незаконне переміщення предметів через кордон. 

Згідно норм Закону про кримінальне право Ізраїлю 

карається ввезення до Ізраїлю або отримання з-за 

кордону підробленої дорогоцінної монет, якщо винна 

особа усвідомлювала при цьому, що вона підроблена, 

і вона не може надати наявність на те законного 

дозволу (ст. 476); ввезення або отримання з-за 

кордону векселя, що розцінюється як банкнота, якщо 
вона усвідомлювала при цьому, що вексель був 
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підроблений або змінений [14]. КК КНР взагалі 

включає цілий розділ, що містить норми, які 

встановлюють відповідальність за контрабанду 
(ст.ст. 151-157 § 2 «Контрабанда»). Окремо у КК КНР 

встановлюється відповідальність за злочини, пов’язані із 

контрабандою, продажем, транспортуванням і 

виготовленням наркотиків (§ 7 «Злочини, пов’язані з 

контрабандою, продажем, транспортуванням і 

виготовленням наркотиків») [15]. 

КК Японії також встановлює відповідальність за 

деякі злочини, пов’язані із незаконним переміщенням 

предметів через кордон [16]. Декілька норм даного 

кримінального законодавства визначають покарання 

за злочини, пов’язані із незаконним переміщенням 

через кордон підроблених грошей і цінних паперів: 
за ст. 148 «Підробка грошей і використання 

підроблених грошей» покаранню підлягає особа, яка 

ввезла підроблені або видозмінені монети, паперові 

гроші або банківські квитки; ст. 149 «Підробка 

іноземних грошей і використання підроблених 

іноземних грошей» цієї ж глави встановлює 

відповідальність за ввезення підроблених або 

видозмінених іноземних монет, паперових грошей або 
банківських квитків; ст. 163 «Використання, передача, 

ввезення підроблених цінних паперів і замах на 

здійснення цих діянь» глави 18 «Злочини, що 

полягають в підробці цінних паперів» визначає 

покарання за ввезення підроблених, видозмінених або 

забезпечених неправдивим записом коштовних 

паперів. Згідно з КК України відпо-відальність за 

подібні злочинні діяння встановлюється однією 

нормою – ст. 199. 

Отже, аналіз кримінального законодавства 

зарубіжних країн ще раз підтверджує, що злочини, 

пов’язані із незаконним переміщенням предметів 
через кордон дійсно є суспільно небезпечним 

діянням. Саме тому за ці протиправні діяння 

встановлена кримінальна відповідальність у більшості 

зарубіжних кримінальних кодексів. Що були 

розглянуті в ході дослідження.  
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