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Анотація. Глобалізація економічних процесів, поширення зовнішньо 

економічної діяльності України обумовлюють активізацію діяльності морських 

портів Чорноморського басейну, які є частиною Нового Шовкового Шляху, 

щодо переміщення товарів через митний кордон. У статті аналізуються 

правові засади організації дотримання правил переміщення через митний 

кордон України, в умовах морського порту, предметів, відносно яких 

встановлені заборона або обмеження. Розглядається склад правових та 

технічних норм такого спрямовання, які входять до компетенції митних 

органів, а також адміністрації порту. Метою статті є дослідження правових 

норм, які мають охоронний характер, у випадку їх порушення застосування до 

правопорушників засобів державного примусу.  
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Abstract. The globalization of economic processes, distribution of foreign 

economic activity of Ukraine stipulate the revitalization of its seaports on the 



movement of goods across borders. This article analyzes the legal basis of 

observance of rules across the customs border of Ukraine under the sea port Black 

Sea, which is part of the New Silk Road, items for which a ban or restriction. We 

consider the structure of the legal and technical standards of this is aimed, within the 

competence of the customs authorities and the port. The article is the study of law, 

which are protective in nature, if they breach offenders to use the means of state 

coercion. 
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Транспортні коридори, у т.ч. Чорноморський басейн, є частиною 

Шовкового шляху. Робота Чорноморських портів щодо переміщення товарів 

складає важливу ланку у забезпеченні правопорядку в умовах мореплавства. 

Особливо важливе значення має дотримання правових норм при 

переміщенні товарів та транспортних засобів через митний кордон України. 

Правопорушення створюють загрозу економічній соціальній безпеці, 

дестабілізують внутрішній ринок, негативно впливають на розвиток 

національної економіки. Митні правовідносини набувають охоронного 

характеру у застосуванні до правопорушників засобів державного примусу у 

формі притяганні до юридичної відповідальності. Звертає особливу увагу 

необхідність системного підходу щодо протидії до цих антисоціальних явищ в 

умовах морського порту, діяльність якого пов’язана з режимом перебування 

суден, дотриманням вимогам закону про переміщенні товарів та певних 

предметів через митний кордон. [14] Внутрішньодержавне морське 

законодавство визначає правовий статус морського порту у якості державного 

транспортного підприємства, призначеного для обслуговування в тому числі 

вантажів на суднах (ст.73 КТМ України). [3] Морський порт створює необхідні 

умови для нормальної діяльності органів нагляду, митних органів, органів 

прикордонної служби (ст.83 КТМ України). До функцій капітана морського 

порту входять: нагляд до дотримання чинного законодавства та правил 



мореплавства, а також міжнародних договорів України щодо мореплавства 

(ст.88 КТМ України). [15] 

Режим в портах підтримується силами держави, в якій знаходиться порт. 

Держава зацікавлена в тому, щоб встановлений режим забезпечував порядок 

щодо перебування суден в порту, щодо заходу та виходу з порту в умовах 

міжнародного сполучення. [12] Адміністрація порту, Державна Митна служба 

вимагають виявляти факти щодо незаконного переміщення товарів та певних 

предметів через митний кордон України.  

Правова оцінка незаконного переміщення через митний кордон товарів та 

інших предметів залежить від їх характеру. 

Кримінальна відповідальність за контрабанду певних предметів 

передбачена статтею 201 КК України [2], поміщеною у розділі VII «Злочини у 

сфері господарської діяльності». 

Предметом такої контрабанди є культурні цінності, отруйні, сильнодіючі, 

радіоактивні або вибухові речовини, зброя чи боєприпаси ( крім гладко 

ствольної мисливської зброї та боєприпасів до неї), а також контрабанда 

спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Заборона на 

транспортування спеціальних технічних засобів негласного отримання 

інформації відповідає вимогам протидії радіопіратству. Конвенція ООН по 

морському праву 1982 р. встановила у ст.110, що воєнний корабель може 

здійснити втручання у мореплавство іноземного судна, якщо воно займається 

несанкціонованим мовленням, яке, у відповідності зі ст.110 Конвенції означає 

«передачу щодо порушення міжнародних правил звукових, радіо - чи 

телевізійних програм з судна або установки у відкритому морі, призначених 

для прийому населенням, за виключенням передачі сигналу лиха». Держава 

може «арештувати будь-яке судно чи судно, яке займається несанкціонованим 

мовленням». [10] 

Предметом спеціального виду контрабанди (ст.305 КК України) є 

наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори, 

фальсифіковані лікарські засоби. Конвенція ООН по морському праву 1982 р. 



акцентує увагу на небезпеку «незаконної торгівлі наркотичними засобами та 

психотропними речовинами, яка здійснюється суднами у відкритому морі». 

Держава, яка має розумні підстави визначати, що судно, яке ходить під її 

прапором, займається незаконною торгівлею наркотичними засобами або 

психотропними речовинами, може звернутись до інших держав з проханням 

про співробітництво у присіканні такої незаконної торгівлі». 

 У випадку виготовлення, зберігання, отримання, перевезення, 

пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, 

державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору, 

голографічних захисних елементів настає кримінальна відповідальність за 

ст.199 КК України. Закон карає за ввезення в Україну з метою збуту 

підробленої валюти. 

У відповідності з міжнародною конвенцією щодо боротьби з підробленням 

грошових знаків від 20 квітня 1929 р., яка була ратифікована 03 травня 1931 р., 

держави – учасники встановили відповідальність за підроблення не тільки 

власних, але й грошових знаків інших держав. Випуск (емісія) грошових знаків 

проводиться державою строго централізовано з урахуванням відповідності між 

грошовою та товарними масами, щоб уникнути знецінення грошей (інфляцію). 

Кримінальний закон карає за ввезення на територію України відходів та 

вторинної сировини без належного дозволу, а небезпечні відходи зовсім 

заперечує до ввезення (ст.268 КК України). 

При здійсненні міжнародних передач певних предметів, які підлягають 

державному експертному контролю, має дотримуватись певного, 

передбаченого нормативними актами, порядку. 

Базовими нормативним актами, які встановлюють такий порядок, є закон 

«Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового 

призначення та подвійного використання» від 20 лютого 2003 р. [9], Положення 

«Про державну службу експортного контролю», затверджене 17 квітня 2002 

р.[6] 



У відповідності з цими нормативними актами Державної служби 

експортного контролю, розроблюються спеціальні правила, які визначають 

порядок міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному 

контролю, наприклад, Положення «Про порядок державного контролю за 

міжнародними передачами товарів військового призначення» від 08 грудня 

1997 р. ( в редакції 2001 р.) [7], Положення «Про порядок контролю за 

експортом, імпортом та транзитом товарів, які можуть біти використані при 

створюванні хімічної (біологічної) токсичної зброї» від 22 квітня 1997 р. [8] та 

ін. 

Дотримання порядку переміщення товарів та інших предметів через 

митний кордон України пов’язане з дотриманням технічних норм. Головним 

джерелом всього законодавства у сфері перевезення вантажів всіма видами 

транспорту є Рекомендації ООН щодо перевезення небезпечних вантажів: 

«Типові правила». На їх основі міжнародні організації та національні органи 

влади різних держав розробляють нормативні документи, які регламентують 

перевезення небезпечних вантажів різними видами транспорту. 

В них передбачаються:  

- Перелік небезпечних вантажів, їх ідентифікація та класифікація; 

- Процедури відправлення вантажів; 

- Порядок нанесення етикеток, маркування та підготовки транспортних 

документів; 

- Стандарти щодо упаковки, сертифікації; 

- Стандартні вимоги до контейнерів для перевезення та видачі 

відповідної документації. 

В Рекомендаціях пропонується система розподілу вантажів за категоріями 

у залежності від виду ризику, пов’язаного з їх перевезенням. Типові Правила 

рекомендують процедури відправлення небезпечних вантажів, дотримання яких 

є особливо важливим при виконанні портових операцій. Всі особи, які пов’язані 

з процесом транспортування повинні бути повідомлені про характер 



небезпечних вантажів. Ця задача вирішується шляхом нанесення спеціального 

маркування, включення інформації в транспортні документи. 

Дотримання технічних та правових норм щодо транспортування товарів та 

інших предметів через митний кордон України, сприяють попередженню та 

виявленню тяжких правопорушень, які пов’язані з їх транспортуванням.  

Сприяють такому попередженню й присікання діянь, які не є максимально 

суспільно небезпечними, котрі не є злочинами, але створюють 

адміністративний делікт – порушення митних правил. [11] 

Ст.482 МК України встановлює відповідальність за дії, спрямовані на 

переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України поза 

митним контролем; ст.483 МК України визначає відповідальність за 

переміщення товарів через митний кордон України с приховуванням вад 

митного контролю. [1] 

Інші норми про митні правопорушення (ст.ст.458 – 485 МК України) 

містять положення, які регулюють за сутністю попередження контрабанди. 

Дотримання таких норм має сприяти попередженню та присіканню 

контрабанди ( Глава 66 МК України). Співробітництво працівників морського 

транспорту та Департаменту Митної служби у забороні юридичним ( в особі їх 

представників) та фізичним особам у незаконному переміщенні через митний 

кордон України товарів та інших предметів. [5] 

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що правове 

регулювання організації діяльності щодо переміщення заборонених та 

обмежених предметів через митний кордон України регулюється на 

міжнародному рівні, а також внутрішньодержавним та охоронним 

законодавством та пов’язане з дотриманням технічних норм. Широкий аспект 

правил переміщення через митний кордон певних предметів потребує їх 

систематизації у якості основи діяльності митних органів та адміністрації 

порту. 
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