
Проєкт Закону “Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення
кримінальної відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України в

умовах правового режиму воєнного стану або особливого періоду”

(№7171-1, дата реєстрації: 31.03.2022 року)

Суб'єкт права законодавчої ініціативи:

Народний депутат України

Ініціатор(и) законопроекту:

Павловський Петро Іванович (IX скликання),
Зуб Валерій Олексійович (IX скликання),

Кириченко Микола Олександрович (IX скликання),
Микиша Дмитро Сергійович (IX скликання),

Мезенцева Марія Сергіївна (IX скликання)

Висновок:

Гендерно-нейтральний,  потребує доопрацювання

Опис законопроєкту

Проєкт Закону №7171-1 спрямований на внесення змін до Кримінального кодексу України та
встановлення кримінальної відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України
в умовах правового режиму воєнного стану або особливого періоду.

Цей законопроєкт є альтернативним до проєкту Закону №7171 «Про внесення змін до
Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного
кордону України з порушенням вимог нормативно-правових норм в особливий період чи під час дії
правового режиму воєнного стану».

Основні положення законопроєкту

Проєктом Закону пропонується доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 3323

«Незаконне перетинання державного кордону України громадянами України в умовах правового
режиму воєнного стану або особливого періоду».

Частиною першою статті встановлюється кримінальна відповідальність за перетин державного
кордону громадянами України в умовах правового режиму воєнного стану або особливого періоду.
При цьому увага акцентується на способах перетину державного кордону України. Тобто дане діяння
може бути вчинене:

● будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України;
● в пунктах пропуску через державний кордон України з використанням підробленого

документа чи таких, що містять недостовірні відомості про особу;



● будь-яким прихованим способом;
● без дозволу відповідних органів влади.

Частина друга статті 3323 встановлює спеціальних суб’єктів, які нестимуть кримінальну
відповідальність за вказані вище діяння, а саме: військовозобов’язані, резервісти, особи, які
підлягають мобілізації, а також народні депутати України, депутати місцевих рад, посадові особи
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські голови,
працівники правоохоронних органів, судді, судді Конституційного суду України, прокурори.

Наявність або відсутність положень проєкту нормативно-правового акту, які не
відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проєкт Закону “Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення
кримінальної відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України в умовах
правового режиму воєнного стану або особливого періоду” № 7171-1 не містить положень, які
суперечили б принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Відповідність Конституції України

Відповідно до ст. 61 Конституції України ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної
відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Юридична відповідальність особи
має індивідуальний характер. Із аналізу правових актів випливає, що ч.1 нової ст. 3323 КК України є
аналогічною до ст. 2041 КУпАП. Єдиною відмінністю між адміністративним та кримінальним
правопорушенням є обстановка його вчинення – в умовах правового режиму воєнного стану або
особливого періоду. Однак вчинення адміністративного правопорушення в умовах воєнного стану є
обставиною, що обтяжує відповідальність за нього. Таким чином, на практиці виникне ситуація, коли
одна особа може бути притягнута як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності за
одне і те саме діяння, що у свою чергу, суперечить Конституції України.

Відповідність міжнародним стандартам

В даному законопроєкті йдеться про обмеження свободи пересування окремої категорії громадян
України під час дії правового режиму воєнного стану. У ст. 12 Міжнародного пакту про громадянські
та політичні права1, а також у ст. 2 Протоколу N 4 до Конвенції про захист прав людини та основних
свобод 19502 року сказано, що кожному, хто законно перебуває на території будь-якої держави,
належить, у межах цієї території, право на вільне пересування і свобода вибору місця
проживання. Кожна людина має право покидати будь-яку країну, включаючи свою власну. Однак
також зазначено, що згадані вище права не можуть бути об'єктом ніяких обмежень, крім тих, які
передбачено законом, які є необхідними для охорони державної безпеки, громадського порядку,
здоров'я чи моральності населення або прав та свобод інших.

2 Протокол N 4 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950року -
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_059#Text

1 Міжнародний пакт про громадянські та політичні права - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_059#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text


Міжнародне право допускає можливість обмеження права на свободу пересування, однак тільки у
виняткових випадках, які стосуються захисту інтересів держави. Таким чином, обмеження права на
виїзд із території України окремій категорії осіб під час дії правового режиму воєнного стану є
допустимим, якщо це здійснюється для захисту інтересів держави.

Зауваження

До цього законопроекту також будуть застосовуватися зауваження, викладені у висновку до
проєкту Закону №7171. Водночас звертаємо увагу на наступне:

1. У ч.1 нової ст. 3323 КК України пропонується притягати до кримінальної відповідальності
будь-якого громадянина України, який перетнув державний кордон в умовах правового
режиму воєнного стану або особливого періоду будь-яким способом поза пунктами
пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон
України з використанням підробленого документа чи таких, що містять недостовірні
відомості про особу, чи будь-яким прихованим способом чи без дозволу відповідних
органів влади. Тобто основна увага зосереджується саме на способі перетину державного
кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. Варто зазначити, що на
даний момент чинне законодавство вже містить подібний склад адміністративного
правопорушення у ст. 2041 КУпАП.3 Єдиною відмінністю між адміністративним та
кримінальним правопорушенням є обстановка його вчинення – в умовах правового режиму
воєнного стану або особливого періоду. Звідси випливає, що всі громадяни України, які
незаконно перетнуть державний кордон у мирний час способами, які вказані у диспозиції
статті, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності (штраф від двохсот
до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт
на строк до п’ятнадцяти діб), а якщо вчинять те ж саме діяння під час воєнного стану,
відповідно до законопроєкту можуть притягатись до відповідальності згідно з
кримінальним законодавством (позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років).
Відповідно до п. 5 ст. 35 КУпАП4 вчинення адміністративного правопорушення в умовах
воєнного стану є обставиною, що обтяжує відповідальність за нього. Таким чином, за
вчинення запропонованого авторами законопроєкту діяння під час воєнного законодавства
вже передбачена адміністративна відповідальність.

2. Згідно з ч. 2 пропонованої ст. 3323 КК України військовозобов’язані, резервісти, особи, які
підлягають мобілізації, а також народні депутати України, депутати місцевих рад, посадові
особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, сільські, селищні,
міські голови, працівники правоохоронних органів, судді, судді Конституційного Суду
України, прокурори мають нести кримінальну відповідальність за перетинання державного
кордону України в умовах правового режиму воєнного стану або особливого періоду
будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в
пунктах пропуску через державний кордон України з використанням підробленого
документа чи таких, що містять недостовірні відомості про особу, чи будь-яким
прихованим способом чи без дозволу відповідних органів влади.

4 Кодекс України про адміністративні правопорушення - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2398

3 Кодекс України про адміністративні правопорушення - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2398

http://jurfem.com.ua/vysnovky-do-zakonoproektu-7171-analytics/
http://jurfem.com.ua/vysnovky-do-zakonoproektu-7171-analytics/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2398
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2398


Як бачимо, автори законопроєкту зосередили свою увагу на способах перетину державного
кордону окремими категоріями громадян України, які виконують важливі державні функції.
Проте із цілей законопроєкту випливає, що основною метою криміналізації аналізованого
діяння є правове забезпечення охорони належного функціонування держави в особливий
період шляхом встановлення заборони перетинання державного кордону України особами,
наділеними владними повноваженнями або особами, які зобов’язані виконувати військовий
обов’язок. Тобто ця норма не містить обмеження права виїхати за межі нашої держави для
вказаних осіб, якщо вони це робитимуть законно (в пунктах пропуску, без підроблених
документів і т.д.). Відтак, положення ч.2 ст. 3323 КК України, викладене у такій редакції, не
забезпечить досягнення мети законопроєкту №7171-1.

Висновок

Отже, із вищенаведеного випливає, що проєкт Закону №7171-1 «Про внесення змін до
Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за незаконне
перетинання державного кордону України в умовах правового режиму воєнного стану або особливого
періоду» є гендерно-нейтральним. Підсумовуючи вищенаведене, варто сказати, що нова стаття
Кримінального кодексу України, викладена у пропонованій редакції, не забезпечить виконання цілей,
які поставили автори законопроєкту, а також створить колізію правових норм у разі її прийняття.

Рекомендації:

1. У цьому випадку варто зосередити свою увагу не стільки на формулюванні окремих
способів незаконного перетинання державного кордону України, скільки на встановленні
обмеження виїзду окремої категорії осіб з України під час дії правового режиму воєнного
стану. Для цього потрібно внести зміни до регулятивного законодавства, де буде чітко
вказано підставу (введення правового режиму воєнного стану) та перелік осіб (судді,
прокурори, народні депутати України, військовозобов’язані, резервісти, посадові особи
органів державної влади та органів місцевого самоврядування та ін.), на яких
поширюватиметься таке обмеження.


