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ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ В’ЇЗДУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНУ 

ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ТА ВИЇЗДУ З НЕЇ  

Пройшло більше двох років як Україна визнала тимчасово окупованими 

територію Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, окремих районів, 

міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей. На сьогодні в чинному 

Кримінальному кодексі України (далі – КК) нормою, яка безпосередньо і 

спеціально присвячена охороні суспільних відносин, пов’язаних з тимчасово 

окупованими територіями, виступає стаття  332-1 «Порушення порядку в’їзду 

на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». У свою чергу 

Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі – КАП) був 

доповнений статтею 204-2, що передбачає відповідальність за порушення 

порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї без 

мети заподіяти шкоду інтересам держави. Аналіз змісту зазначених норм та 

вивчення судової практики свідчать про нагальну потребу їх вдосконалення. 

1. Суб’єктивна сторона злочину (частини 1, 2 і 3 статті 332-1 КК) 

характеризується метою заподіяння шкоди інтересам держави. Однак, судова 

практика свідчить про те, що слідчі та судді не звертають увагу на необхідність 

у таких кримінальних провадженнях доказування наявності у особи мети 

заподіяння шкоди інтересам держави. Навпаки  в деяких вироках прямо 

вказується, що незаконний в’їзд на тимчасово окуповану територію був 

вчинений особою з корисливих мотивів та з метою одержання прибутку 

шляхом продажу товарів на цій території».
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Порівняльний аналіз судової практики (Єдиний державний реєстр судових 

рішень) показує що за змістом об’єктивних та суб’єктивних ознак значна 

кількість порушень порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України 

та виїзду з неї, які були визнані адміністративними правопорушеннями (ст.204-

2 КАП), нічим не відрізняються від  аналогічних діянь, за які особи були 

засуджені за ст.332-1 КК.  

На наш погляд проблема полягає не тільки і не стільки в недоліках роботи 

судів, скільки в недоліках конструкції диспозиції частини 1 статті 332-1 КК, де 

мета діяння визначена вкрай неконкретизовано. Коло інтересів держави дуже 

широке, фактично всеосяжне – відповідно до Конституція України це, зокрема, 

забезпечення прав і свобод людини, екологічної безпеки, соціального захисту, 

захист суверенітету і територіальної цілісності України. На наш погляд шкода, 

на яку вказано у диспозиції частини 1 ст.332-1 КК, знаходиться в межах 

суспільних відносин, що охороняються даною нормою. Для уникнення помилок 

в кваліфікації відповідних діянь доцільно викласти диспозицію частини першої 

статті 332-1 КК в такій редакції: «В’їзд на тимчасово окуповану територію 

України чи виїзд з неї в порушення встановленого порядку, якщо такі дії 

вчинені  з метою протидії відновленню в межах тимчасово окупованої території 

конституційного ладу України». Така редакція крім іншого дозволить більш 

зважено реагувати на випадки в’їзду на тимчасово окуповані території 

парламентарів деяких європейських країн, якщо вони хоча і порушують 

встановлений порядок, але мають за мету розібратися зі станом дотримання на 

таких територіях прав людини, особисто ознайомитися з настроями населення 

тощо. 
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2. Чинна редакція ст.204-2 КАП, яка передбачає відповідальність за 

порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду 

з неї, поширюється на усіх осіб, що в’їхали  на такі території поза контрольні 

пункти в’їзду-виїзду. При цьому тільки у 2016 р. станом на 15 серпня до 
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Автономної республіки Крим на відпочинок прибуло більше 3 млн. осіб. 

Більшість з них – громадяни Російської Федерації. Відповідно ст.16 КАП 

іноземці і особи без громадянства, які перебувають на території України, 

підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах з 

громадянами України.  

Постає питання – чи реально притягти усіх вказаних порушників до 

адміністративної відповідальності? Візьмемо уваги, що такі особи в’їжджають 

на тимчасово окуповану територію і виїжджають з неї через аеропорт 

Сімферополя, паромну переправу в Керчі, морські порти у Севастополі, Ялті, 

Керчі, Євпаторії. Тобто там, де зараз відсутні співробітники  органів Державної 

прикордонної служби України, які мають право адміністративного затримання 

таких порушників та складання протоколів про адміністративні 

правопорушення. На додаток зазначимо, що згідно з чинними законодавством 

та підзаконними нормативними актами, якими встановлений порядок контролю 

за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію 

зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, правопорушниками слід 

визнавати усіх осіб, яким впало на думку відпочити на пляжах берегової лінії 

Азовського моря на тимчасово окупованій території Донецької області. Скільки 

разів така особа зайде в море поплавати і вийде з нього  – стільки разів вона 

порушить припис ст.204-2 КАП. 

В умовах, коли мільйони осіб щорічно (десятки тисяч – щоденно) можуть 

безкарно вчиняти адміністративні правопорушення,  стаття 204-2 КАП в чинній 

редакції виглядає не як засіб охорони правопорядку, а як привід для глузування 

над правоохоронними органами України. Нездатність держави забезпечити 

покарання правопорушників завдає більше шкоди, ніж самі порушення.  

Наразі найбільшу небезпеку для інтересів держави несуть порушення 

порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї як раз 

там,  де розташовані блокпости та контрольні пункти в’їзду-виїзду, на яких 

несуть службу співробітники  органів Державної прикордонної служби 

України.  Тому виглядає необхідним викласти статтю 204-2 КАП в такій 



редакції: «Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію 

України та виїзду з неї шляхом незаконного перетину адміністративного 

кордону вільної економічної зони «Крим» або лінії зіткнення у межах 

Донецької та Луганської областей».  

Зрозуміло, що порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану 

територію України та виїзду з неї з метою протидії відновленню в межах 

тимчасово окупованої території конституційного ладу України залишаються 

кримінально караними незалежно від місця вчинення таких діянь. 

 


