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Опис законопроєкту

Даний проєкт Закону спрямований на внесення змін до Кримінального кодексу України та
встановлення кримінальної відповідальності за перетин державного кордону України окремими
категоріями осіб при порушенні вимог нормативно-правових норм в особливий період чи під час дії
правового режиму воєнного стану, а також за сприяння посадовими особами та/або
військовослужбовцями Державної прикордонної служби України у вчиненні зазначених дій.

Основні положення законопроєкту

Автори законопроєкту пропонують внести зміни до Кримінального кодексу України, а саме
доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 3323 «Незаконне перетинання державного
кордону України в особливий період чи під час дії правового режиму воєнного стану».

Положення нової статті визначає кримінально-караним перетин державного кордону в умовах
особливого періоду або правового режиму воєнного стану для окремих категорій осіб без законних на
те підстав.

Також, друга частина цієї статті передбачає норму, яка встановлює кримінальну відповідальність
для посадових осіб та/або військовослужбовців Державної прикордонної служби України, які
сприятимуть перетину державного кордону України окремими категоріями осіб без законних підстав
в умовах особливого періоду або правового режиму воєнного стану.



Крім цього, законопроєктом пропонується доповнити Розділ II Прикінцевих та перехідних положень
Кримінального кодексу України пунктом 23, яким передбачається звільнення особи від кримінальної
відповідальності за перетинання державного кордону України з порушенням вимог
нормативно-правових норм, тобто вчинення діяння, передбаченого частиною першою нової статті
(3323), якщо вона упродовж десяти днів після набрання чинності цього положення Закону
повернеться в Україну.

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 відповідальності за
незаконне перетинання державного кордону України з порушенням вимог нормативно-правових норм
в особливий період чи під час дії правового режиму воєнного стану” № 7171 не містить положень, які
суперечили б принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Відповідність Конституції України та законам України

Згідно зі статтею 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на
території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно
залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Проте норма статті 64 Конституції України говорить, що в умовах воєнного або надзвичайного
стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих
обмежень.

З 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в
Україні введено режим воєнного стану. На підставі Указу Президента України № 64/20221 на період
дії правового режиму воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років, а
також жінкам-військовозобов'язаним обмежено виїзд за межі України, крім
військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно
до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Таким чином, право на свободу пересування не є абсолютним та може бути обмеженим у
випадках, які передбачає законодавство.

У законопроєкті викладена пропозиція звільнити особу від кримінальної відповідальності за
незаконний перетин державного кордону України з порушенням вимог нормативно-правових норм в
особливий період чи під час дії правового режиму воєнного стану, якщо вона впродовж 10 днів після
набрання чинності цими положеннями Закону повернеться в Україну.

Із викладених положень випливає, що автори законопроєкту хочуть притягнути до кримінальної
відповідальності тих осіб, які нібито незаконно виїхали за межі України під час дії воєнного стану,
але до набрання чинності тих законодавчих змін, які пропонує законопроєкт №7171. Така позиція
суперечитиме Конституції України і Загальній частині КК України. Статтею 58 Конституції України
визначено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків,

1 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №64/2022 https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397
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коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. Ніхто не може відповідати за
діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення. У своєму рішенні №
6-рп/2000 від 19.04.2000 Конституційний Суд України зробив висновок про те, що виключно
законами України визначаються діяння, які є злочинами, та встановлюється кримінальна
відповідальність за їх вчинення. Такі закони мають зворотну дію в часі у випадках, коли вони
пом’якшують або скасовують кримінальну відповідальність особи.

Аналогічні положення також відображені у ч. 2 ст. 4 Кримінального кодексу України, де
визначено, що кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки
діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього
діяння. Також, у ч. 2 ст. 5 Кримінального кодексу України визначено, що закон про кримінальну
відповідальність, який встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну
відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі. Таким
чином, особа не може нести кримінальну відповідальність за ті діяння, які будуть передбачені ст. 3323

КК України, якщо вони будуть вчиненні до набрання чинності цим Законом, бо на момент вчинення
відповідне діяння не було кримінальним правопорушенням.

Відповідність міжнародним стандартам

В цьому 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 права2, а також у ст. 2 Протоколу N 4 до Конвенції про захист прав людини та основних
свобод 19503 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.

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

Положення цього законопроєкту пропонують розширити коло суб’єктів, для яких буде діяти
обмеження щодо виїзду за межі України в особливий період чи під час дії правового режиму
воєнного стану. Такими суб’єктами є:

● військовослужбовці, військовозобов’язані особи, резервісти, особи, які підлягають
мобілізації;

● народні депутати України, депутати місцевих рад, посадові особи органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські голови;

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

2 Міжнародний пакт про громадянські та політичні права - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text
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● працівники правоохоронних органів, судді, судді Конституційного Суду України,
прокурори.

Відтак, проаналізувавши проєкт Закону, хочемо звернути увагу на наступне:

1. Автори законопроєкту пропонують запровадити кримінальну відповідальність за факт
незаконного перетину кордону без законних на те підстав. Дане питання регулюється Законом
України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України». Відповідно до ст.
1 цього Закону громадянин України має право виїхати з України, крім випадків, передбачених
цим Законом, та в'їхати в Україну. У ст. 6 вказаного Закону власне конкретизовано підстави
тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України. До таких підстав
належать:

● він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю;
● стосовно нього у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним

законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено
виїжджати за кордон;

● він засуджений за вчинення кримінального правопорушення;
● він ухиляється від виконання зобов’язань, покладених на нього судовим рішенням або

рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в
порядку, встановленому законом;

● він перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції;
● він є керівником юридичної особи або постійного представництва нерезидента (згідно з

відомостями з Єдиного державного реєстру, наданими відповідно до Закону України
"Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань"), що не виконує встановленого Податковим кодексом України
податкового обов’язку щодо сплати грошових зобов’язань, що призвело до виникнення
у такої юридичної особи або постійного представництва нерезидента податкового
боргу в сумі, що перевищує 1 мільйон гривень, та якщо такий податковий борг не
сплачено протягом 240 календарних днів з дня вручення платнику податків податкової
вимоги.4

Із вказаного бачимо, що чинне законодавство не містить такої підстави як тимчасове
обмеження в особливий період чи на час дії правового режиму воєнного стану виїзду окремої
категорії громадян за кордон саме у зв’язку зі здійсненням окремих депутатських, посадових
чи службових повноважень. Для того, аби запропонована норма мала належну правову основу,
спочатку варто внести зміни до регулятивного законодавства, а саме до Закону України «Про
порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України», де вказати підставу (введення
правового режиму воєнного стану) та перелік осіб (судді, прокурори, народні депутати
України, військовослужбовці, військовозобов’язані, резервісти, посадові особи органів
державної влади та органів місцевого самоврядування та ін.), на яких поширюватиметься
таке обмеження. В іншому випадку прийняття запропонованих проєктом
кримінально-правових приписів не матиме під собою належної правової основи.

4 Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» -
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12/conv#Text
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2. Варто звернути увагу на запропонований перелік суб’єктів кримінального правопорушення,
яке передбачається ст. 3323 КК України. Насамперед, йдеться про посадових осіб органів
державної влади та органів місцевого самоврядування. Відповідно до статті 2 Закону України
«Про державну службу» посадовими особами вважаються керівники та заступники керівників
державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими
нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та
консультативно-дорадчих функцій. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних
підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів
(начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які
керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).
Виходячи зі змісту нової ст. 3323 КК України, перетин державного кордону в особливий період
або під час воєнного стану має бути обмежений всім без винятків посадовим особам.
Вважаємо, що потрібно визначити чіткий перелік органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, на посадових осіб яких буде поширюватися таке обмеження.
Наприклад, на членів Кабінету Міністрів України, на посадових осіб обласних державних або
військових (у разі їх створення) адміністрацій, ДСНС, ДПС, Держпраці, НАДС, ДМС та
інших, тобто тих, робота яких є критично важливою під час дії воєнного стану.

3. Слід визначити, які підстави будуть вважатися законними для виїзду з України окремими
категоріями громадян в особливий період чи під час дії правового режиму воєнного стану.

4. Щодо розуміння встановлення кримінальної відповідальності за перетин державного кордону.
Під перетином кордону слід розуміти не лише виїзд за межі України, а й в’їзд на територію
держави. Припускаємо, що цей законопроєкт спрямований на притягнення до кримінальної
відповідальності саме за виїзд окремих категорій осіб за межі України в особливий період чи
під час дії воєнного стану з метою ухилитися від мобілізації або здійснення депутатських,
посадових чи службових повноважень, які є важливими для нормального функціонування
держави під час війни. Тому формулювання «перетин державного кордону України» повинно
бути замінене на «перетин державного кордону з метою виїзду за межі України».

5. Також потребує уточнення формулювання «в особливий період чи під час дії правового режиму
воєнного стану», оскільки згідно з визначенням, яке наведено у ст. 1 Закону України «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію»5, поняття «особливий період» включає в себе період
дії правового режиму воєнного стану. Тому необхідно використати одне з двох формулювань:
«особливий період (який включає період дії воєнного стану)» або «період дії воєнного стану».

6. Для осіб, які незаконно перетнули державний кордон України без законних підстав в
особливий період чи під час дії правового режиму воєнного стану, законопроєктом
передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з
конфіскацією майна або без такої. Щодо можливості застосування покарання у вигляді
конфіскації майна до даного правопорушення, то за загальним правилом вона встановлюється
за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної

5 Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»- https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12/conv#Text
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безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути
призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК (ч.2 ст.59 КК
України). Вбачається, що нова ст. 3323 КК України буде віднесена до розділу, який стосується
кримінальних правопорушень у сфері охорони державної таємниці, недоторканності
державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. Тобто цей склад правопорушення не
підпадає під ті категорії, які вказані у ч.2 ст.59 КК України. Також конфіскація майна може
застосовуватись за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини. Проте у такому випадку,
вчиняючи дане кримінальне правопорушення, винна особа має одержати матеріальну вигоду
для себе чи інших осіб за рахунок чужого майна. Згідно з науково-експертним висновком
Головного науково-експертного управління щодо аналізованого законопроєкту сам по собі
факт незаконного перетинання державного кордону України в особливий період чи під час дії
правового режиму воєнного стану навряд чи може бути розцінений як корисливий злочин.6

Висновок

Проєкт 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» є гендерно-нейтральним.
Положення пропонованого законопроєкту потребують доопрацювання.

Рекомендації:

1. Внести зміни до регулятивного законодавства, а саме до Закону України «Про порядок
виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України», де вказати підставу та перелік осіб,
на яких поширюватиметься обмеження права виїзду з території України;

2. Визначити чіткий перелік органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
на посадових осіб яких буде поширюватися обмеження права виїзду з території України;

3. Зазначити, які підстави будуть вважатися законними для виїзду з України окремими
категоріями громадян в особливий період чи під час дії правового режиму воєнного стану.

6 https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1247088
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