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Порушення правил несення 
прикордонної служби: 

склад злочину

Захист державної безпеки та дер-
жавного кордону є частиною забезпе-
чення суверенітету і територіальної
цілісності України, гарантування її
економічної та інформаційної безпе-
ки. Виконання цього завдання ст. 17
Конституції України покладається на
відповідні військові формування та
правоохоронні органи держави. Від
моменту проголошення державного
суверенітету та прийняття Закону Ук-
раїни «Про державний кордон Украї-
ни» від 4 листопада 1991 р. охорону
державного кордону на суходолі,
морі, річках, озерах та інших водо-
ймищах покладено на Прикордонні
війська України. У серпні 2003 р. ці
війська набули статусу правоохорон-
ного органу спеціального призна-
чення – Державної прикордонної
служби України (далі – Держприкор-
донслужба).

З метою належного забезпечення
охорони державного кордону з числа
персоналу прикордонної служби при-

значаються прикордонні наряди, на
які й покладено основне завдання –
забезпечення недоторканності дер-
жавного кордону, участь у боротьбі з
організованою злочинністю на кордо-
ні тощо.

Порушення ж самим прикордон-
ником правил несення прикордонної
служби робить можливою негативну
поведінку іншої фізичної особи, дії
якої безпосередньо призводять до
негативних наслідків для інтересів
безпеки держави. У зв’язку з цим Кри-
мінальним кодексом України (далі –
КК України), ст. 419, установлено 
кримінальну відповідальність за пору-
шення таких правил.

Особливості кримінальної відпо-
відальності за порушення правил
несення прикордонної служби у різні
роки мали фрагментарне досліджен-
ня у працях вітчизняних та закордонних
учених-юристів, таких, як: Г. М. Анісі-
мов, Х. М. Ахметшин, Ф. С. Бражник,
С. І. Дячук, В. І. Касинюк, В. А. Кли-
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менко, А. В. Музика, О. В. Нарожна,
М. І. Панов, П. Г. Пономарьов,А.А.Тол-
каченко, М. І. Хавронюк, Г. І. Чангулі
та ін.

Впродовж 2011–2012 років ви-
йшли друком один навчальний посібник
[1] та два науково-практичні комента-
рі КК України [2; 3], якими надано від-
повідні коментарі злочину, передбаче-
ного ст. 419 КК України. Щоправда,
вказані праці посилаються на неісную-
че військове формування – Прикор-
донні війська України, а також засно-
вані на нормативно-правових актах,
що нечинні ще з минулого десятиріч-
чя та втратили актуальність. Саме
тому метою статті є надання науково-
практичного коментарю складу цього
злочину з огляду на сучасні тенденції
та розвиток Держприкордонслужби.

Відомо, що юридична конструкція
складу будь-якого злочину містить у
собі такі елементи: об’єкт, об’єктив-
ну сторону, суб’єкт, суб’єктивну сторо-
ну. У разі відсутності хоча б одного з
них кримінальна відповідальність
особи не настає за відсутності в її діях
складу злочину. Кожен із цих елемен-
тів, сукупність яких утворює склад
злочину, передбаченого ст. 419 КК
України, розглянемо нижче.

Першочерговим елементом скла-
ду злочину, який необхідно встанови-
ти, є його об’єкт. Ми не будемо в цій
статті окреслювати загальне поняття
об’єкта злочину, а лише зазначимо,
що в теорії кримінального права з
цього приводу існують різні погляди.
У сучасному розумінні поняття вста-
новилася думка щодо загального
об’єкта злочину у вигляді охоронюва-
них кримінальним законом суспіль-
них відносин.

Об’єктом військових злочинів, з
огляду на п. 1 ст. 401 КК України,
є встановлений порядок несення або
проходження військової служби, який
і визначає специфіку діянь, що пося-
гають на цей порядок. М. І. Хавро-
нюк під порядком несення та прохо-
дження військової служби визначає

сукупність суспільних відносин, що
виникають у процесі життя і бойової
діяльності військ, закріплених у різ-
них актах законодавства [4, с. 80]. Такі
дії проявляються в порушенні тих чи
тих визначених нормативно-право-
вими актами правил виконання служ-
бових обовязків, зокрема щодо про-
ходження або несення військової та
спеціальної служб; взаємовідносин
військовослужбовців між собою, а
також начальників і підлеглих; поряд-
ку застосування зброї та експлуатації
відомчої техніки або майна; порядку
зберігання державної таємниці війсь-
кового характеру тощо.

З огляду на це та враховуючи той
факт, що злочин, передбачений ст. 419
КК України, долучено до розділу ХІХ
Особливої частини КК України «Зло-
чини проти встановленого порядку
несення військової служби (військові
злочини)», родовим об’єктом пору-
шення правил несення прикордонної
служби також є встановлений зако-
нодавством України порядок несен-
ня або проходження військової 
служби.

Безпосереднім об’єктом цього
злочину слід уважати суспільні відно-
сини, пов’язані з забезпеченням вико-
нання правил несення прикордонної
служби. Крім того, додатковим безпо-
середнім об’єктом порушення правил
несення прикордонної служби може
бути здоров’я особи, у разі, наприклад,
порушення під час несення прикор-
донної служби правил поводження чи
застосування зброї, або власність у
випадку порушення правил експлуата-
ції відомчої техніки чи майна.

Ще одним обов’язковим елемен-
том складу злочину є його об’єктивна
сторона. В. М. Кудрявцев зазначає, що
об’єктивна сторона злочину – це про-
цес суспільно небезпечного і проти-
правного посягання на охоронюваний
кримінальним законом об’єкт, послі-
довного розвитку тих подій і явищ,
що починаються зі злочинного діяння
суб’єкта і закінчуються настанням
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злочинного наслідку чи загрози його
настання [5, с. 9]. Об’єктивна сторона
складу злочину – це сукупність перед-
бачених законом ознак, які характери-
зують зовнішній вияв суспільно небез-
печного діяння, що посягає на об’єкти
кримінально-правової охорони, а також
об’єктивні чинники, з якими пов’яза-
не це діяння [6, с. 80].

Основними ознаками цього еле-
мента складу злочину, передбаченого
ст. 419 КК України, є:

– дія чи бездіяльність особи, яка
входить до складу наряду з охорони
державного кордону України, щодо
виконання правил несення прикордон-
ної служби, визначених відповідними
нормативно-правовими актами;

– суспільно небезпечна шкода у
вигляді спричинення тяжких наслідків;

– причиновий зв’язок між указаним
діянням прикордонника та наслідками.

Під суспільно небезпечною дією
порушення правил несення прикор-
донної служби слід розуміти актив-
ну поведінку особи, спрямовану на
цілеспрямоване порушення особою при-
писів відповідних нормативно-право-
вих актів з охорони державного кордону
України або неправильне їх виконан-
ня: незаконне надання дозволу особі
на перетинання державного кордону,
надання незаконного дозволу на пере-
міщення через кордон вантажів тощо.

Своєю чергою, під час бездіяльності
особа не виконує покладених на неї
обов’язків щодо виконання правил
несення прикордонної служби: не вчи-
няє дій щодо припинення незаконного
перетинання державного кордону, пе-
реміщення вантажів, не припиняє руху
за встановленим маршрутом, спить
під час несення служби тощо.

Диспозиція статті цього злочину
має бланкетний характер, що потре-
бує точного встановлення норматив-
но-правових актів, що їх особа зобов’я-
зана і могла виконати. Як зазначає 
О. О. Дудоров, із бланкетного способу
викладення кримінально-правової за-
борони логічно випливає вимога кон-

кретизації обвинувачення – необхід-
ність зазначення у процесуальних до-
кументах (у постанові про притяг-
нення особи як обвинуваченого, обви-
нувальному висновку та у вироку)
чинних на момент учинення злочину
нормативних актів іншого (некримі-
нального) законодавства, порушених
особою [7, с. 52].

Зазначмо, що це порушення не
всього обсягу правил несення прикор-
донної служби, розміщенних у тих 
чи тих нормативно-правових актах,
які регулюють несення прикордонної
служби, а лише тих, що регламен-
тують виконання поставлених зав-
дань особі, яку долучено до складу
прикордонного наряду, та порушення
яких може спричинити передбачену
шкоду.

Відповідно до Закону України 
«Про Державну прикордонну службу
України» правовою основою діяльно-
сті Держприкордонслужби України,
крім самого цього закону, є Консти-
туція України, Закон України «Про
державний кордон України», інші за-
кони України, видані на їх виконання
акти Президента України, Кабінету
Міністрів України, а також міжнарод-
ні договори України, згоду на обов’яз-
ковість яких надано Верховною Радою
України. Органи, військовослужбовці
та працівники Держприкордонслуж-
би України зобов’язані поважати гід-
ність людини, виявляти до неї гуманне
ставлення.

Основним підрозділом органів
охорони державного кордону є відді-
ли прикордонної служби, функції
яких – безпосереднє виконання опе-
ративно-службової діяльності Держ-
прикордонслужби України, визначені
законом [8]. З метою належного за-
безпечення охорони державного кор-
дону з персоналу цих відділів призна-
чаються прикордонні наряди.

Найважливішим відомчим норма-
тивно-правовим актом, який регламен-
тує правила несення прикордонної
служби у складі прикордонних нарядів,
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а також безпосередні права та обо-
в’язки кожного з прикордонних на-
рядів, є Інструкція з організації опе-
ративно-службової діяльності відділу
прикордонної служби Держприкор-
донслужби України, затверджена
наказом Адміністрації Держприкор-
донслужби України від 29.12.2009 
№ 1040.

Порушення правил несення при-
кордонної служби є злочином із мате-
ріальним складом, що потребує обо-
в’язкового настання суспільно небез-
печних наслідків у вигляді тяжких
наслідків. Конкретизація тяжких на-
слідків ст. 419 КК України в кодексі
відсутня. Поняття «тяжкі наслідки»
саме по собі належить до категорії
оцінних, що обумовлює різнобічні
погляди на нього як науковців, так і
практиків. В. В. Мальцев зауважує,
що термін «тяжкі наслідки» у кримі-
нальному законодавстві має універ-
сальний характер, він широко засто-
совується і для позначення, напри-
клад, шкоди, що заподіюється поряд-
ку несення військової служби [9, с. 78].
Вказані обставини обумовлюють різ-
номанітність поглядів на окреслення
тяжких наслідків, спричинених пору-
шенням правил несення прикордонної
служби [10, с. 69–73].

Під тяжкими наслідками, що мо-
жуть бути спричинені злочином, що
розглядається, на нашу думку, слід
розуміти:

– людські жертви (загибель хоча б
однієї людини);

– заподіяння особі тяжких тілес-
них ушкоджень або декільком особам
середньої тяжкості тілесних ушко-
джень;

– незаконне перетинання держав-
ного кордону України особами;

– контрабанда;
– порушення митних правил у ве-

ликих розмірах (перевищення неопо-
датковуваного мінімуму доходів грома-
дян у тисячу та більше разів);

– вчинення інших дій, які прямо
пов’язані з учиненням (як самим при-

кордонником, так і іншими особа-
ми) двох та більше злочинів або од-
ного тяжкого чи особливо тяжкого
злочину.

До останніх можна віднести виве-
дення з ладу системи охоронного
обладнання, вчинення терористичних
актів у контрольованому прикордон-
ному районі чи в пункті пропуску
через державний кордон, знищення
або пошкодження майна у великих
розмірах, дезертирство зі зброєю
особи, яка перебуває у складі прикор-
донного наряду.

Якщо вказані тяжкі наслідки,
спричинені тими чи тими порушення-
ми правил несення прикордонної
служби, містять ознаки інших само-
стійних складів злочинів, дії особи
слід кваліфікувати за сукупністю цих
злочинів. Наприклад, якщо в резуль-
таті порушення особою правил несен-
ня прикордонної служби вчинено кон-
трабанду зброї чи боєприпасів, то її 
дії слід додатково кваліфікувати за 
ст. 201 КК України, зокрема і в разі
співучасті.

Під час несення прикордонної
служби прикордонниками можуть
бути порушені й інші правила про-
ходження військової служби, що не
пов’язані з виконанням завдання з
охорони державного кордону Украї-
ни. Тому ці дії не можуть визнава-
тися такими, відповідальність за які
передбачено ст. 419 КК України.
Тут мається на увазі порушення 
статутних правил взаємовідносин між
військовослужбовцями за відсутності
відносин підлеглості (ст. 406 КК Ук-
раїни), опір начальникові або приму-
шування його до порушення службо-
вих обов’язків (ст. 404 КК України),
погроза або насильство щодо началь-
ника (ст. 405 КК України).

Також під час кваліфікації зло-
чину слід ураховувати, що відповід-
но до п. 134 Положення про про-
ходження громадянами України вій-
ськової служби в Держприкордон-
службі України, затверджене Указом
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Президента України від 29.12.2009 
№ 1115/2009, невиконання (неналеж-
не виконання) військовослужбовцем
службових обов’язків, що призвело до
людських жертв, незаконного перети-
нання державного кордону України
особами, незаконного переміщення
через державний кордон вантажів чи
інших тяжких наслідків, є підставою
для усунення військовослужбовців від
виконання службових обов’язків.

Третьою обов’язковою ознакою
об’єктивної сторони складу злочину,
передбаченого ст. 419 КК України, є
необхідний причинний зв’язок між
діянням і наслідками.

Під причинним зв’язком у кримі-
нальному праві розуміється об’єктив-
но існуючий зв’язок між діянням –
дією чи бездіяльністю (причиною) – 
і суспільно небезпечними наслідками
(наслідком), коли дія чи бездіяль-
ність викликає (породжує) настання
суспільно небезпечного наслідку [11,
с. 121].

Для встановлення причинного
зв’язку порушення правил несення
прикордонної служби слід з’ясувати
характер порушення, яке у відповід-
них обставинах створило реальну
можливість настання зазначених на-
слідків. Слід враховувати, що суспільно
небезпечні наслідки можуть спричи-
нятися не лише самим прикордон-
ником, а й іншою особою, задля якої
той порушив встановлені правила або
вона скористалася цим порушенням
на свою користь, завдавши відповідних
тяжких наслідків.

Суб’єктом злочину, передбаченого
ст. 419 КК України, з урахуванням
вимог ч. 2 ст. 18 та ч. 2 ст. 401 КК Ук-
раїни, є спеціальний суб’єкт – військо-
вослужбовець, який призначений для
несення служби в одному з прикор-
донних нарядів зі складу зміни при-
кордонних нарядів відділу прикордон-
ної служби.

Прикордонний наряд – один 
або кілька озброєних чи спеціально
екіпірованих прикордонників, які

виконують наказ на охорону держав-
ного кордону України або здійснен-
ня прикордонного контролю у скла-
ді зміни прикордонних нарядів, а у
випадках, визначених наказом, само-
стійно.

Прикордонний наряд виконує
службові обов’язки з охорони держав-
ного кордону від моменту отримання
наказу на охорону державного кордо-
ну до доповіді старшому зміни при-
кордонних нарядів про прибуття з
ділянки відповідальності та результа-
ти несення служби.

Зі складу зміни прикордонних
нарядів можуть призначатися сімнад-
цять різних видів прикордонних наря-
дів, як-от: старший зміни прикордон-
них нарядів; помічник старшого зміни
прикордонних нарядів; прикордонний
патруль; перевірка документів; огляд
транспортних засобів; контроль за
режимом; вартовий біля шлагбаума
тощо.

Враховуючи той факт, що Держ-
прикордонслужбою вже здійснено
комплекс інноваційних заходів, спря-
мованих на розвиток системи захисту
національних інтересів України в при-
кордонній сфері, та завершено перехід
до повного комплектування особовим
складом на професійній основі [12,
с. 10], суб’єктом злочину може бути
військовослужбовець за контрактом
осіб рядового, сержантського, старшин-
ського чи офіцерського складу.

На військову службу за контрак-
том в органах Держприкордонслужби
приймаються громадяни України від-
повідно до статей 19 і 20 Закону Ук-
раїни «Про військовий обов’язок і
військову службу», з повною загаль-
ною середньою освітою віком від 
17 років, зокрема ті, яким 17 років
виповнюється в рік початку військо-
вої служби, а також громадяни при-
зовного віку (18 років), які мають
вищу, професійно-технічну або повну
загальну середню освіту і не проходили
строкової військової служби, військо-
возобов’язані. Жінки, які не мають

Порушення правил несення прикордонної служби: склад злочину

147



військових звань офіцерського складу
та мають відповідну освіту та спеці-
альну підготовку приймаються на вій-
ськову службу по досягненні ними
вісімнадцятирічного віку.

За загальним правилом такі вій-
ськовослужбовці є осудними особами,
оскільки під час прийняття на вій-
ськову службу, у передбаченому зако-
ном порядку, вони проходять відповід-
ний професійно-психологічний відбір
та перевірку на відповідність уста-
новленим вимогам проходження вій-
ськової служби. Але трапляються
випадки, коли особи помилково при-
зиваються на військову службу або
стали на момент учинення діяння
непридатними до військової служби
за станом здоров’я.

У цьому аспекті, погоджуючись із
думкою М. І. Карпенка [13, с. 93–94],
зазначмо, що можливі такі випад-
ки, коли вчинення діяння, передбаче-
ного ст. 419 КК України, є прямим на-
слідком хвороби або фізичних дефек-
тів суб’єкта, якого визнано на цій під-
ставі непридатним до військової
служби. У цих та інших подібних
випадках його дії слід оцінювати з
таких законних підстав: а) якщо особу
буде визнано неосудною внаслідок
психічного захворювання, то її дії 
не утворюють складу досліджуваного
злочину (ч. 2 ст. 19 КК України);
б) у тих випадках, коли особа матиме
якісь фізичні або психічні відхилення,
але є осудною, її дії утворюють вказа-
ний склад злочину (ч. 1 ст. 19 КК
України).

Крім того, суб’єктом такого зло-
чину може бути обмежено осудна
особа в разі наявності у неї психічно-
го розладу, що робить її непридатною
до військової служби, під час якого
військовослужбовець не був здатен
певною мірою усвідомлювати свої дії
та (або) керувати ними.

Інші особи, які не є військово-
службовцями або є військовослуж-
бовцями, але не входять до складу при-
кордонного наряду, не можуть бути

суб’єктом злочину, передбаченого 
ст. 419 КК України. Але ця категорія
осіб може бути співучасником такого
злочину, а за певних обставин дії
військовослужбовців, які не несуть
служби у прикордонному нарядів,
кваліфікуються за іншими статтями
розділу ХІХ Особливої частини КК
України.

Останній, але не менш важливий,
елемент складу злочину – це його
суб’єктивна сторона. Під суб’єктив-
ною стороною злочину в юридичній
науці розуміють психічне ставлення
особи до вчинюваного нею суспільно
небезпечного діяння та його наслід-
ків. Усвідомлення суспільної небез-
печності діяння, передбачення наслід-
ків і вольові ставлення до них разом 
із почуттями й переживаннями утво-
рюють ознаки суб’єктивної сторони
складу злочину, встановлені кримі-
нальним законом: вина, мотив і мета
вчинення злочину та емоції під час
учинення злочину [14, с. 225]. Вказане
визначення виходить із положень 
ст. 23 КК України, відповідно до якої
виною є психічне ставлення особи до
вчинюваної дії чи бездіяльності,
передбаченої КК України, та її наслід-
ків, виражене у формі умислу або
необережності.

У диспозиції розгляданої статті,
законодавцем безпосередньо не роз-
глядається форма вини та не згадую-
ться мотив і мета. Виходячи із загаль-
нотеоретичного поняття  суб’єктивну
сторону порушення правил несення
прикордонної служби може бути ви-
значено як у формі умислу, так і
необережності, зокрема, на нашу
думку, і щодо тяжких наслідків.

Установлення мотиву і мети зло-
чину не є обов’язковими під час квалі-
фікації злочину, передбаченого ст. 419
КК України, одначе ці ознаки суб’єк-
тивної сторони злочину можуть сут-
тєво вплинути на індивідуалізацію
відповідальності й покарання.

Підсумовуючи викладене, зазнач-
мо, що ефективність дослідження
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будь-якого складу злочину, зокрема
порушення правил несення прикор-
донної служби, неможливо досягти
без ґрунтовного та об’єктивного
кримінально-правового дослідження.
Тож  для повного опрацювання вка-
заної теми слід здійснити подальше
дослідження злочину, передбаченого

ст. 419 КК України, окреслити його
криміналістичні та кримінологічні
проблеми, вивчити співвідношення
цього злочину з суміжними склада-
ми злочинів, а також вивчити інші,
пов’язані з розглядуваним злочином,
проблемні теоретичні та практичні
питання.
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злочину

У статті прокоментовано склад злочину, передбаченого ст. 419 Кримінального
кодексу України.

Ключові слова: прикордонна служба, порушення правил, склад злочину.

Курылюк Ю. Б. Нарушение правил несения пограничной службы: состав пре-
ступления

В статье прокомментирован состав преступления, предусмотренного ст. 419
Уголовного кодекса Украины.
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Kuryliuk Y. Violation of rules of the Border Guard duty: components of crime
Components of crime, covered by the article 419 of the Criminal Code of Ukraine,

are commented in the article.
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