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І НЕЗАКОННЕ ПЕРЕПРАВЛЕННЯ ОСІБ
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У статті, на основі аналізу норм чинного законодавства України
та окремих правових термінів, наведені підстави для відмежування не
законного перепраалення осіб через державний кордон України.
Ключові слова: неіего-іьна міграція, незаконне переправлення осіб, дер
жавний кордон України.
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В статье, на основе анализа норм действующ его законодательст
ва Украины и отдельных правовых терминов, приведены основания
для отграничения незаконного перемещения лиц через государствен
ную границу Украины.
Ключевые слова; нелегальная миграция, незаконное перемещение лиц,

государственная граница Украины.
The article, based on an analysis of the current legislation of Ukraine and
some legal terms, are the basis for distinguishing the illegal movement of
persons across the state border of Ukraine.
Key w ords; illegal migration, illegal movement of persons, the state border

o f Ukraine.
Для аналізу незаконного переправлення осіб через держав
ний кордон України передусім необхідно визначити його зміст
шляхом тлумачення самої кримінально-правової норми та, вихо
дячи з поняття нелегальної міграції.
Термін міграція походить від латинського migratio, тобто пе
реміщення, переселення. Наукова література та словники наступ
ним чином визначають цей термін:
- переселення, переміщення людей, етносів, їхніх частин або
окремих представників, пов'язане із зміною постійного місця про
живання або з поверненням до нього;
- переміщення, переселення населення всередині країни або
з однієї країни до іншою;
- переміщення людей через територіальні межі або інші терито
рії fa зміною місця проживання назавжди або на тривалий період
часу та ін. [1, с. 182].
Різновидом міграції за ступенем контрольованості є нелегальна
(незаконна) міграція під якою розуміється незаконне переміщення
через державний кордон, тобто поза пунктами пропуску або з прихо
вуванням від прикордонного та митного контролю, при використан
ні підроблених документів, візи або без таких, самостійно чи за
допомогою третіх осіб, а також проживання на території країни без
належного дозволу компетентних державних органів [1, с. 189].
Незаконне переміщення обов'язково передбачає наявність
факту незаконного перетину державного кордону, під яким слід
розуміти "залишення особою території однієї держави та її пере
міщення на територію іншої держави шляхом перегину держав
86

Загальнотеоретичні проблеми

_____________ держави і права 1 Розділ І
ного кордону без відповідного документа або відповідного дозволу"

[2, с. 121].
З цього випливає, що кінцевою метою нелегальної міграції є
переміщення особи з однієї точки країни до іншої точки третьої кра
їни. Таке переміщення особи через державний кордон України є
незаконним і може відбуватися шляхом:
1) незаконного перетинання державного кордону, коли о с о б а
самостійно:
- перетинає державний кордон будь-яким способом без вста
новлених документів чи дозволу відповідних державних органів;
- перетинає державний кордон будь-яким способом без вста
новлених документів чи дозволу відповідних державних органів,
використовуючи при цьому допомогу інших осіб;
2) незаконного переправлення через державний кордон, коли
о со б у :
- за її згодою переправляють через державний кордон інш і
особи будь-яким способом без встановлених документів чи дозво
лу відповідних державних органів;
- без її згоди переправляють через державний кордон інш і
особи будь-яким способом без встановлених документів чи дозво
лу відповідних державних органів.
Як відомо, незаконне перетинання державного кордону
України тягне адміністративну відповідальність, передбачену
ст. 204-1 КУпАП, а незаконне переправлення тягне вже криміна
льну відповідальність за ст. 332 КК.
За таких обставин необхідно відмежовувати незаконне пере
міщення через державний кордон, а саме дії інших осіб, допомогу
яких використовує особа, яка самосппйно перетинає державний кордон
будь-яким способом без встановлених документів чи дозволу відпові
дних державних органів та дії інших о сіб , які будь-яким способом
без встановлених документів чи дозволу відповідних державних
органів переправляють через державний кордон о со б у за її згодою.
Так, на наш погляд, таке відмежування необхідно проводити
з урахуванням наступного.
1. Особа, що незаконно перетинає державний кордон вчинює
дії з його перетинання, а інші особи надають їй допомогу в цьому.
Тут необхідно розрізняти допомогу інших осіб, яка надається ними
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громадянам України, особам без громадянства та іноземцям у
незаконному перетинанні державного кордону. Якщо допомога
надається громадянину або громадянам України у незаконному
перетинанні державного кордону України, то особа (особи), які
надають допомогу в цьому будуть нести адміністративну відпові
дальність за ч ,2 ст. 204-1 КУпАП за незаконне перетинання дер
жавного кордону України або таку спробу, вчинені групою осіб.
Але вони можуть нести і кримінальну відповідальність за неза
конне переправлення осіб. Б цьому випадку відмежування необ
хідно проводити за суб'єктивною стороною, за спрямованістю
умислу на незаконне перетинання чи переправлення осіб через
державний кордон України. На наш погляд, доведеністю умислу
необхідно вважати вчинення такими особами допомоги повторно
або на постійній основі, в якості промислу. До речі, у Криміналь
ному кодексі РРФСР (в ред. 1926 року) містилася стаття 59-10, яка
передбачала відповідальність за сприяння незаконному перети
нанню державного кордону, вчинене у виді промислу або поса
довими особами. Що стосується допомоги іншими особами в пере
тинанні державного кордону України іноземцями або особами
без громадянства, то така допомога може виявлятися у наданні
ним житла, транспортних засобів, сприяння їх незаконній реєст
рації, оформленню документів на проживання чи навчання, при
йняттю на роботу, а також надання інших послуг на порушення
встановлених правил перебування іноземців та осіб без громадян
ства в Україні і правил транзитного проїзду їх через територію
України. За такі дії інші особи будуть нести адміністративну відпо
відальність за ст. 206 (Порушення порядку надання іноземцям та
особам без громадянства житла, транспортних засобів та сприяння в
наданні інших послуг) КУпАП. Але у разі, якщо ці дії будуль
пов'язані з незаконним переправленням осіб, то наступатиме кримі
нальна відповідальність за ст. 332 КК. З нову ж таки відмежування
необхідно проводити за суб'єктивною стороною, за спрямованіс
тю умислу на незаконне перетинання чи переправлення осіб че
рез державний кордон України. Необхідно мати на увазі, що інші
особи можуть незаконно перетинати державний кордон України
разом з іноземцями або особами без громадянства. За загальним
правилом вони будуть нести відповідальність за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП,
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але якщо буде доведено, що вони матці умисел на незаконне пе
реправлення таких осіб через державний кордон України, то вони
будуть нести відповідальність за ст. 332 КК.
Крім того, необхідно розглянути ситуацію, якщо незаконне
перетинання державного кордону здійснюється з застосуванням
зброї або засобів активної оборони чи забезпечення спеціальних
операцій1. Постає питання про відповідальність особи (осіб), які
незаконно перетинають державний кордон України, а також ін
ших осіб, які їм в цьому допомагають. Як зазначалося вище, особа,
яка незаконно перетинає державний кордон буде нести відпові
дальність за ст, 204-1 КУпАП, а також відповідальність за носіння
зброї за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими при
пасами або вибуховими речовинами) КК, за контрабанду зброї за
ст. 201 (Контрабанда) КК та у разі спричинення тілесних ушкод
жень або смерті людини за злочини проти життя та здоров'я осо
би. Що стосується притягнення до відповідальності інших осіб, то
вони будуть нести адміністративну або кримінальну відповідаль
ність в залежності від спрямованості умислу.
2. Особа, яку незаконно переправляють через державний кор
дон вчинює дії з його перетинання, а інші особи надають допомо
гу не в перетинанні державного кордону, а вчинюють дії, які у
своїй сукупності складають злочинну діяльність з незаконного
переправлення осіб. При цьому, особа, яка перетинає державний
1 Поряд зі зброєю злочинці для перетину державного кордон}' України можуть
застосовувати спеціальні засоби, щ о застосовуються при охороні громадського
порядку. Найнебезпечнішими серед них відповідно до ст. 12 Постанови Ради Мі
ністрів української PCP від 27 лютого 1991 р. № 49 "Про затвердження Правил
застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку" є засоби , а к т и в н о ї о б о р о н и (гумові кийки; кийки пластикові типу "тонфа"; наручники; елект
рошокові пристрої; патрони і пристрої для їх вітчизняного виробництва, споря
джені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами
несмертельної дії; ручні газові граната, а також патрони з газовими гранатами
"Черемуха-1", "Черемуха-4", "Черемуха-5", "Черемуха-6", "Черемуха-7", "Черемуха111", "Черемуха-12", "Сирень-1", "Сирень-2", "Сирень-3"; балончики, патрони, грана
ти та інші спецзасоби з препаратами сльозоточивої та дратівної дії на основі при
род них капсаїциноїдів, морфоліду пералгонової кислота (МПК), ортохлорбензальмалононітрилу (CS) і речовини АЛ ГОГЕН) та з а с о б и з а б е з п е ч е н н я с п е ц іа л ь н и х о п е 
р а ц ій (ранцеві апарати "Облако"; світлошумова граната "Заря" та світлошумовий
пристрій "Пламя"; патрони з гумовою кулею "Волна-p"; водомети; бронемашини та
інші транспортні засоби; пристрій для примусової зупинки автотранспорту "Еж-М ".
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кордон - самостійно керує своїм переміщенням, а особа, яку пере
правляють через нього - виступає в ролі "речі" і до організації, керів
ництва чи сприяння такому переправленню відношення немає.
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Висвітлено процес станоалення органів залізничної міліції в сис
темі Народного Комісаріату внутрішніх справ України. Досліджено
відповідні нормативи о-правові документи, які сприяли організацій
ному оформленню органів залізничної міліції.
Ключові слова: Народний Комісаріаті/ внутрішніх спраУ України,

міліція, жтничний транспорт,злочинність.
Освещен процесе становления органов железнодорожной мили
ции в системе Н ародного Комиссариата внутренних дел Украины.
Исследованы соответствующие нормативно-правовые документы, ко
торые способствовали организационному оформлению органов же
лезнодорожной милиции.
Ключевые слова: Народный Комиссариат внутренних дел Украины,

милиция, жолеонодорожный транспорт, преступность.
Becoming of organs of railway militia is reflected in the system of Folk
Commissariat of internal affairs of Ukraine. Corresponding normatively-legal
docum ents which assisted organizational registration of organs of railway
militia are investigational.
Key words: Folk to Commissariat o f internal affairs of Ukraine, militia,

railway transport, criminality.
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