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ЗМІСТ ТА ОЗНАКИ МИТНИХ ДЕЛІКТІВ В УКРАЇНІ

CONTENT AND SIGNS OF CUSTOMS CRIMES IN UKRAINE

Анотація. Статтю присвячено аналізу на-
явних наукових підходів, законодавства Украї-
ни та практики його реалізації задля визначен-
ня сутності та особливостей митного делікту, 
а також відзначено, що проблема відповідаль-
ності за порушення митного законодавства 
сьогодні є досить гострою. Єдиною підставою 
залучення до відповідальності за митні пра-
вопорушення є наявність складу митного де-
лікту (митного правопорушення). Сукупність 
порушень митних правил характеризується 
певними ознаками, які властиві їй саме як ці-
лісному явищу, на відміну від властивостей та 
ознак окремого правопорушення. Виявлено, 
що митну деліктність можна охарактеризу-
вати за певними ознаками, а саме за станом, 
об’єктом, структурою, динамікою та географі-
єю. Зазначено, що важливою є боротьба з мит-
ними деліктами, які завдають великих збитків 
та становлять загрозу економіці країни.

Ключові слова: митні правила, митна де-
ліктність, митне правопорушення, адміністра-
тивний делікт, митне законодавство.

Постановка проблеми. Один з найбільш 
важливих стратегічних напрямів удоскона-
лення діяльності митних органів України 

сьогодні полягає у виявленні та припиненні 
економічних злочинів і правопорушень у 
митній сфері. Розвиток митного законодав-
ства щодо притягнення до адміністративної 
відповідальності за порушення митних пра-
вил сприяє реальній інтеграції нашої дер-
жави до Європейського співтовариства.

Розвиток економічної активності насе-
лення України, різке посилення міграційних 
процесів та гуманітарних зв’язків, міжна-
родного туризму, зокрема його комерційних 
різновидів, а також розбалансованість еко-
номіки, прозорість кордонів, спад виробниц- 
тва та прогресуюче зростання цін призвели 
до падіння життєвого рівня населення і, як 
наслідок, втягнення значної частини гро-
мадян у протиправне переміщення товарів 
через митний кордон України.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблематика застосування відпові-
дальності за порушення митних правил та 
протидії таким правопорушенням широко 
висвітлена у працях вітчизняних науков-
ців. Теоретичні аспекти порушень мит-
них правил вивчали С. Дьоміна, С. Ківа-
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лов, В. Колпаков, О. Остапенко, П. Пашко, 
О. Сєрих. Адміністративно-правовий меха-
нізм запобігання порушенням митних пра-
вил та протидії ним досліджували такі нау-
ковці, як І. Гуцул, О. Константа, М. Кравець, 
І. Яромій. Однак, не применшуючи значи-
мості наукових досягнень, маємо зазначити, 
що вивчення економічної літератури з дослі-
джуваної тематики показало, що серед наяв-
них наукових видань є недостатньо напра-
цювань щодо сутності та особливостей 
митного делікту.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Загалом сучасний стан 
митного законодавства дає змогу виявити 
специфіку адміністративного примусу й 
заходів адміністративної відповідально-
сті як його структурного елементу в мит-
ній сфері. Правоохоронна функція посідає 
найважливіше місце в компетенції митних 
органів, оскільки вони, зокрема, ведуть 
адміністративне провадження у справах про 
порушення митних правил. Водночас вини-
кає необхідність розкриття поняття та сут-
ності порушень митних правил.

Мета статті. Головною метою роботи є 
дослідження теоретичних та прикладних 
аспектів митних деліктів в Україні, виокрем-
лення проблемних аспектів функціонування 
митної політики в Україні.

Виклад основного матеріалу. Термін 
«митні правила» є узагальненим поняттям, 
яке включає значне коло термінів, стандар-
тів та правил, що регламентують здійснення 
особливого виду державної діяльності. Від-
повідно до митного законодавства за часи 
незалежності України, порядок перемі-
щення через митний кордон України товарів 
i транспортних засобів, митне регулювання, 
пов’язане зі встановленням та справлян-
ням податків i зборів, процедури митного 
контролю та оформлення, боротьба з кон-
трабандою та порушеннями митних правил, 
спрямовані на реалізацію митної політики 
України, становлять митну справу [10].

У структурі адміністративних правопору-
шень митні правопорушення посідають само-
стійне місце через те, що їх об’єднує загальний 
об’єкт посягання, а саме суспільні відносини, 
що виникають у сфері митної справи.

Новий МКУ, який було прийнято у 
2012 році, не виправив однієї суттєвої вади 
попереднього документа. Як і попередній 
МКУ, новий документ акцентує увагу на 
тому, що порушення митних правил є адміні-
стративним правопорушенням. Як справед-
ливо відзначає І. Яромій, для всіх порушень 
митних правил спільним є об’єкт посягань, 
а саме суспільні відносини, що виникають 
у галузі державної митної політики та дер-
жавної митної справи, відповідно до чого, 
всі порушення митних правил посідають 
власне місце у загальноприйнятій структурі 
адміністративних порушень [16].

Загалом науковці по-різному трактують 
сутність поняття «порушення митних пра-
вил». Так, учений-практик Т. Курило під 
порушенням митних правил розуміє проти-
правні, винні (навмисні або необережні) дії 
чи бездіяльність, які посягають на встанов-
лений порядок переміщення через митний 
кордон України товарів і транспортних засо-
бів, здійснення митного оформлення й мит-
ного контролю за ними, обкладання митом, 
податками та митними зборами товарів і 
транспортних засобів [9, с. 100].

На думку української дослідниці О. Кон-
станти, порушення митних правил – це акт 
зовні об’єктивованої суспільно шкідливої, 
протиправної, винної, адміністративно-ка-
раної в галузі митної справи вольової пове-
дінки певної фізичної особи, що не перебу-
ває на момент вчинення відповідного діяння 
у зв’язках служби з митним органом (грома-
дянина, посадової особи підприємства).

Дослідниця підкреслює, що порушення 
митних правил є публічно-правовими 
деліктами, склади яких встановлюються в 
митному законодавстві для забезпечення 
організованого функціонування митних право-
відносин, митного правопорядку, запобігання  
вчиненню не стільки суспільно небезпеч- 
них, скільки таких, які суперечать упоряд-
кованій реалізації митної справи в державі, 
діянь [7, c. 8].

С. Дьоміна поділяє порушення митних 
правил залежно від того, на яку саме скла-
дову частину митної справи посягає те чи 
інше порушення. Так, дослідниця виокрем-
лює такі дві групи митних правопорушень:
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– порушення митних правил, що посяга-
ють на таку складову частину митної справи, 
як здійснення митного контролю та митного 
оформлення;

– порушення митних правил, що посяга-
ють на таку складову частину митної справи, 
як нарахування та справляння податків і  
зборів [4, с. 77].

На думку іншого українського дослідника 
П. Пашка, склад порушення включає ознаки, 
що характеризують зовнішній акт поведінки 
особи, його спрямованість і наслідки, та 
ознаки, що характеризують самого правопо-
рушника і його психічне ставлення до вчине-
ного. Відповідно, ознаки складу порушення 
митних правил об’єднуються в чотири 
групи (елементи), що характеризують об’єкт 
порушення митних правил; об’єктивний бік 
порушення митних правил; суб’єкт пору-
шення митних правил; суб’єктивний бік 
порушення митних правил [12, с. 450].

Варто зауважити, що між порушенням 
митних правил та митними злочинами 
існує суттєва різниця. Так, за справедли-
вим твердженням О. Константи, основною 
відмінною рисою порушень митних правил 
від митних злочинів є їх менша суспільна 
небезпека. Склади як порушень митних пра-
вил, так і митних злочинів встановлюються 
в законодавстві України задля правової охо-
рони одних і тих же суспільних цінностей, 
благ у галузі митної справи. Інститут пору-
шень митних правил порівняно із засобами 
кримінального права, на думку дослідниці 
О. Константи, відіграє «додаткову» роль для 
досягнення цілей забезпечення митних інте-
ресів держави [7, c. 8–9].

Сукупність порушень митних правил 
характеризується певними ознаками, які 
властиві їй саме як цілісному явищу, на від-
міну від властивостей та ознак окремого 
правопорушення, тобто митна деліктність 
характеризується станом, структурою, дина-
мікою та географією.

Варто зазначити, що порушення митних 
правил є частиною адміністративної делік-
тності, тому для їх вивчення необхідно вико-
ристовувати загальнотеоретичні знання про 
деліктність, знання адміністративної делік-
тології [15, c. 8].

Під деліктністю в юридичній науці розу-
міють правопорушення, що приводить до 
вжиття заходів адміністративної відпові-
дальності [2].

Таблиця 1
Кваліфікація адміністративних деліктів

Дослідник Визначення

П. Гагай [1]

Оцінка юридичного факту, що містить 
формальні ознаки адміністративного 
делікту, котра полягає у співвідно-
шенні такого діяння та відповідної 
норми законодавства про адміністра-
тивні правопорушення, а також у 
необхідному юридичному реагуванні, 
встановленому законодавством.

В. Колпаков [6]
Синонім терміна «адміністративне 
правопорушення» або «адміністра-
тивний проступок».

О. Остапенко [13] Конкретна протиправна поведінка.

Під станом митної деліктності слід розу-
міти кількість порушень митних правил про-
ступків в абсолютних цифрах або відносних 
показниках. Митна деліктність може харак-
теризуватися як кількістю осіб, яких при-
тягують до відповідальності за порушення 
митних правил, так і кількістю виявлених 
порушень митних правил. Показниками 
поширеності митної деліктності є її рівень 
(абсолютні числа правопорушень, правопо-
рушників) та інтенсивність (коефіцієнти).

На стан митної деліктності впливають такі 
зміни в чинному законодавстві, як, напри-
клад, виключення деяких товарів з переліку 
предмета митного правопорушення, збіль-
шення або зменшення мінімального розміру 
предмета правопорушення, з якого встанов-
люється кримінальна відповідальність.

Структурою митної деліктності є якісний 
показник, який визначає питому вагу, спів-
відношення всередині цього масиву різних 
видів порушень митних правил і залежить 
від вибору критерія побудови. Під час харак-
теристики системи митної деліктності можна 
виокремити такий показник структури, як 
склад порушення митних правил (безпосе-
редній об’єкт посягання; ознаки об’єктив-
ної сторони; суб’єкт; форма вини діяння 
(зокрема, співвідношення умисних і необе-
режних порушень митних правил); спосіб 
вчинення порушення митних правил тощо).
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Щодо об’єкта посягання, то загальним 
об’єктом порушень митних правил є встанов-
лений порядок управління. Порушення мит-
них правил об’єднує родовий об’єкт, а саме 
митна справа. Безпосередніми об’єктами 
порушень митних правил є митний контроль, 
митні режими, митне оформлення, порядок 
справляння митних платежів [5, с. 217].

Якщо характеризувати порушення мит-
них правил за ознакою об’єктивної сторони, 
то слід зазначити, що більшість порушень 
митних правил вчиняється у формі активної 
дії. Проте такі порушення митних правил, як 
неподання митному органу звітності щодо 
товарів, які перебувають під митним контро-
лем (ст. 475 Митного кодексу України) [11], 
недекларування товарів, транспортних засо-
бів комерційного призначення (ст. 472 МКУ), 
можуть вчинюватися у формі бездіяльності.

Способами вчинення порушень митних 
правил можуть бути використання спеці-
ально виготовлених сховищ (тайників) та 
інших засобів або способів, що ускладнюють 
виявлення таких товарів, або надання одним 
товарам вигляду інших; подання митному 
органу як підстави для переміщення товарів 
підроблених документів чи документів, одер-
жаних незаконним шляхом, або таких, що 
містять неправдиві відомості щодо наймену-
вання товарів, їх ваги (з урахуванням допу-
стимих втрат за належних умов зберігання 
й транспортування) або кількості, країни 
походження, відправника та/або одержувача, 
кількості вантажних місць, їх маркування та 
номерів, неправдиві відомості, необхідні для 
визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та 
його митної вартості [14, c. 44–45].

Якщо говорити про суб’єктивну сторону 
порушення митних правил, то склади цих 
порушень передбачають як умисну форму 
вини, так і необережність. У структурі мит-
ної деліктності можна також виокремити 
повторну деліктність, деліктність різних 
соціальних груп населення (підприємців, 
громадян України, іноземців, чоловіків, 
жінок), деліктність спеціальних суб’єктів 
(професійну деліктність) тощо. Наступною 
ознакою митної деліктності є динаміка 
митної деліктності. Динаміка митної делік-
тності – це зміна (збільшення, зменшення) 

кількісних та якісних показників порушень 
митних правил загалом за певний період 
(тиждень, місяць, рік, п’ять років тощо) на 
тій чи іншій території. При цьому в струк-
турі митної деліктності можна прослідку-
вати динаміку поширення окремих видів 
порушень митних правил.

Поширення порушень митних правил та їх 
окремих видів не є однаковим у різних регіо-
нах, районах, територіальних одиницях. Такий 
розподіл кількісних та якісних характеристик 
порушень митних правил та їх видів в терито-
ріальному аспекті називається географією.

Географія митної деліктності – це її про-
сторово-часовий розподіл. З огляду на специ-
фіку митної деліктності більшість порушень 
митних правил вчинюється у прикордонних 
областях, але для окремих видів порушень 
митних правил такий географічний розподіл 
не є характерним. Наприклад, таке порушення 
митних правил, як порушення порядку збері-
гання товарів на митних складах та здійснення 
операцій із цими товарами (ст. 478 МКУ) [3], 
вчинюється на митному складі та пов’язане 
з порушенням порядку проведення операцій 
з товарами, що зберігаються в режимі мит-
ного складу на митних складах. Порушення 
порядку або строків розпорядження това-
рами, розміщеними у магазині безмитної тор-
гівлі, відповідальність за яке встановлена ст. 
479 МКУ [11], обмежується територією мага-
зину безмитної торгівлі [14, c. 45–46].

Склад правопорушення є безпосеред-
ньою юридичною підставою кваліфікації 
порушення митних правил та своєрідним 
інструментом, за допомогою якого встанов-
люється відповідність між ознаками діяння 
та деліктної норми.

Будучи юридичною конструкцією та право-
вим поняттям, склад правопорушення слугує 
впорядкуванню зіставлення факту та права. 
При цьому склад порушення митних правил:

– дає змогу визначити коло ознак, які 
слід зіставляти;

– дає можливість з’ясувати послідов-
ність зіставлення окремих ознак;

– сприяє абстрагуванню від тих ознак, 
які не мають значення для кваліфікації;

– за відсутності збігу хоча б однієї ознаки 
дає підстави дійти висновку про відсутність 
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цього складу правопорушення та перейти до 
встановлення наявності іншого складу пору-
шення митних правил;

– за відсутності збігу з ознаками жодної 
з чинних норм МК України є підставою для 
висновку, що таке діяння не є адміністратив-
но-караним;

– в разі констатації наявності всіх ознак 
складу правопорушення є підставою для 
переходу до вирішення інших питань, 
зокрема призначення покарання, звільнення 
від покарання.

Адміністративно-правова оцінка (квалі-
фікація правопорушення) може привести 
до таких результатів (висновків), як наявне 
порушення митних правил; діяння, вчинене 
за обставин, які виключають протиправність 
вчиненого; діяння, що через малозначність 
не становить суспільної небезпеки; ознаки 
злочину у скоєного.

Рішення посадових осіб органів доходів і 
зборів або судді про кваліфікацію скоєного 
як порушення митних правил та, відповідно, 
про необхідність застосування якоїсь статті 
МК України набуває закріплення у відповід-
них процесуальних документах, а саме про-
токолі чи постанові. Кваліфікація, що була 
закріплена в процесуальних документах, 
стає обов’язковою та приводить до певних 
правових наслідків для учасників прова-
дження у справах про порушення митних 
правил [8, c. 191].

Висновки і пропозиції. Отже, порушення 
митних правил – це негативне явище для 
сфери митної справи, вони є найбільш поши-
реним видом адміністративних правопору-
шень у сфері зовнішньоекономічної діяль-
ності. На митні органи України покладається 
широке коло завдань, але чи не основним 
серед них є запобігання контрабанді та про-
тидія їй, боротьба з порушеннями митних 
правил, притягнення правопорушників до 
відповідальності, адже це відіграє значну 
роль у захисті національних інтересів та 
гарантуванні економічної безпеки України. 
Забезпечення захисту цих інтересів потребує 
відповідних дій з боку держави, тому нині 
важливою є боротьба з митними деліктами, 
які завдають великих збитків та становлять 
загрозу економіці країни.
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Аннотация. Статья посвящена анализу существующих научных подходов, законодательства Укра-
ины и практики его реализации с целью определения сущности и особенностей таможенного деликта, 
а также отмечено, что проблема ответственности за нарушение таможенного законодательства сегодня 
является достаточно острой. Единственным основанием привлечения к ответственности за таможенные 
правонарушения является наличие состава таможенного деликта (таможенного правонарушения). Сово-
купность нарушений таможенных правил характеризуется определенными признаками, которые свой-
ственны ей именно как целостному явлению, в отличие от свойств и признаков отдельного правонару-
шения. Выявлено, что таможенную деликтность можно охарактеризовать по определенным признакам, 
а именно по состоянию объекта, структуре, динамике и географии. Указано, что важной является борьба 
с таможенными деликтами, которые наносят большой ущерб и представляют угрозу экономике страны.

Ключевые слова: таможенные правила, таможенная деликтность, таможенное правонарушение, ад-
министративный деликт, таможенное законодательство.

Summary. The article performs a comprehensive study of theoretical and applied aspects of customs vio-
lations in Ukraine. An analysis of existing scientific approaches, legislation of Ukraine and the practice of was 
performed in order to determine the nature and features of customs violations and noted that the problem of 
liability for violation of customs legislation today is quite acute. The only basis for prosecution for customs 
offenses is the existence of a customs violations (or customs offense). The set of violations of customs rules is 
characterized by certain features that are inherent in it as a holistic phenomenon, in contrast to the properties 
and characteristics of a particular offense. It was found that customs delinquency can be characterized by certain 
features, namely: condition, object, structure, dynamics and geography. It is noted that it is important to com-
bat customs violations, which cause great damage and pose a threat to the country’s economy. That is why the 
fight against fiscal violations and their prevention is an important component of Ukraine’s economic security. 
The process of causality of violations of customs rules means the interaction of the social environment and the 
person in certain conditions. As a result of such interaction, a new state is formed, which includes customs de-
linquency – a set of violations of customs rules. The article is made using both general and special methods and 
techniques, in particular: theoretical generalization, scientific abstraction, methods of induction and deduction, 
historical method – to determine the economic essence of customs torts. The article stipulates that the object of 
customs violations (violation of customs rules) is those public relations to which the act is directed and which 
are harmed as a result of the offense. Thus, it was found that the customs policy plays a significant role in pro-
tecting the national interests and guaranteeing the economic security of Ukraine and, accordingly, ensuring the 
protection of these interests requires appropriate action by the state. That is why it is important now to fight 
customs violations, which cause great damage and pose a threat to the country’s economy.

Keywords: customs rules, customs violations, customs offense, administrative violations, customs legislation.


