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ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВВЕЗЕННЯ, ВИВЕЗЕННЯ 

І ТРАНЗИТ ФАЛЬСИФІКОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ 

ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН 
Переміщення через митний 

кордон будь-якого товару - це 

завжди ризик, але він збільшуєть

ся в декілька разів , якщо ним є 

лікарські засоби, від яких зале

жить життя і здоров'я населення 

України . Підтвердженням тому є 
зростання кількості фальсифіко

ваних , контрабандних , контра
фактних, неякісних лікарських 

препаратів на території країни . 

Ось чому створення певних пе

редумов правової організації мит

но-правових відносин при вве

зенні , вивезені і транзиті ліків че

рез митний кордон на даний час 
є найбільш важливим та актуаль

ним завданням. 

На сучасному етапі розвитку 

державності України важливого 

значення набуває адміністратив

на відповідальність , спрямована 

на забезпечення законності і пра

вопорядку у сфері адміністратив

но-правового регулювання мит

них відносин , що склалися в дер

жаві [6, с. 121, 122]. 
У юридичній літературі окре

мим питанням адміністративної 
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відповідальності в царині митних 

відносин приділяли увагу такі ук

раїнські й зарубіжні вчені , як 

Д. М . Бахрах, Є . В. Додін , Л . В. Ко

валь , Б . М . Лазарєв, В. Б. Авер'

янов , Ю. П . Битяк, В. Я . Настюк, 

О. М. Бандурка, І . П . Голоснічен
ко, С . В . Ківалов, Ю. М . Козлова , 
С. Г. Стеценко та ін. Цій пробле
матиці присвятили свої моно

графічні дослідження А . Т. Ком

зюк, С . Т. Гончарук, В . К . Колпа

ков , В . О . Круглов , Н . Ю . Хаман

єва, Д. М . Лук'янець, Б . В. Рос

синський та ін . Названі науковці 
окреслили матеріальні й проце
суальні аспекти адміністративної 

відповідальності й об 'рунтували 

пропозиції щодо розвитку законо

давства про адміністративні про

ступки . 

Аналіз наукових літературних 

джерел показав , що деякими 

правниками все ж порушували

ся окремі питання адміністратив

ної відповідальності й у сфері 
охорони здоров'я: З. С. Гладун 

присвятив свою публікацію саме 

цим питанням, указав на шляхи 
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вирішення даної проблеми [3 , 
с. 72-80]; С. Г Стеценко звернув 
увагу на адміністративну й дис

циплінарну відповідальність ме

дичних працівників [1 з , с . 253-
286]; М. В. Співак розглянула пи
тання застосування цих видів 

відповідальності на практиці [12]. 
Певний внесок у вивчення ос

танніх з позиції господарського 

права зробив В . М . Пашков, який 

особливу увагу приділив про

блемним питанням і порядку при

тягнення правопорушників до 

кримінальної й адміністративної 

відповідальності органами дер
жавного контролю якості лікарсь

ких засобів за виготовлення й обіг 

субстандартних і підроблених 

ліків [Див. : 9, с. 94; 10, с. 21]. 
Незважаючи на вже існуючі 

наукові напрацювання, пробле

мам адміністративної відпові

дальності, що стосуються поряд

ку переміщення лікарських за

собів через митний кордон Украї
ни, належної уваги не приділяло

ся , чим і зумовлена а1пуальність 

даної статті . Мета публікації -
поглиблене вивчення питань 

адміністративної відповідаль

ності за ввезення , вивезення і 

транзит фальсифікованих 

лікарських засобів через митний 
кордон України. 

Адміністративна відпові

дальність становить собою на

кладення на правопорушників 

загальнообов'язкових правил, які 

діють у державному управлінні, 
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а також адміністративних стяг

нень, що тягнуть за собою для 

цих осіб обтяжливі наслідки ма

теріального або морального ха
рактеру [1, с. 167]. Її загальні за
сади , склади правопорушень і 

система стягнень визначаються 

Митним кодексом України [2 ; 
2002. - NQ 38. - Ст. 288] і Кодек

сом України про адміністративні 

правопорушення (далі - КУпАП) 

[2; 1984. - NQ 51 . -Ст. 1122]. Пра
вові підстави застосування адмі

ністративної відповідальності 

щодо порядку переміщення лі

карських засобів через митний 
кордон держави закріплено в 

«Основах законодавства України 

про охорону здоров'я» [2; 1993. 
- NQ 4. -Ст. 19], Законах України 
«Про лікарські засоби» [2; 1996. 
- NQ 22. - Ст. 86] і «Про зовніш

ньоекономічну діяльність» [2 ; 
1991 . - NQ 29. - С . 377]. 

Проаналізувавши чинний 
КУпАП , зазначимо наявність у 

ньому гл. 5 розд. 11 Особливої 
частини «Адміністративні право-. . 
порушення в галузІ охорони працІ 

і здоров'я населення» , яка вклю

чає підстави адміністративної 

відповідальності й види стягнень. 

До того ж у ст. 18810 КУпАП вка
зується на такі адміністративні 

проступки , як невиконання закон

них вимог посадових осіб органів 

державного контролю якості 

лікарських засобів. Адміністра

тивні правопорушення якості ви

робництва медичних препаратів 
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передбачені у гл. 1 З цього Кодек
су «Адміністративні правопору

шення в галузі стандартизації , 

якості продукції , метрології та 

сертифікації». Проте вказані 

вище етапі даного кодифікова

ного акта не містять відповідаль

ності за порушення порядку пе

реміщення лікарських засобів че
рез митний кордон Укра·іни. 

Згідно з «Основами законо

давства України про охорону здо

ров'я» правопорушники законо

давства про охорону здоров'я, 

зокрема , щодо ввезення в Украї

ну лікарських засобів , підлягають 

притягненню до адміністратив

ної, цивільно-правової або крим

інальної відповідальності . Закон 

України «Про лікарські засоби» . . 
МІСТИТЬ НОрМИ , ЯКІ В ОСНОВНОМУ 

повторюють загальні положення 

зазначених «Основ законодав

ства України про охорону здоро

в'я» , що стосуються дисциплінар

ної , адміністративної , цивільно

правової і кримінальної відпові

дальності порушниІ<ів заІ<онодав

ства у сфері порядку переміщен

ня лікарських засобів через мит

ний кордон України . Вищеназва

ний Закон регулює головним чи

ном обіг лікарських засобів у дер

жаві , зокрема , ввезення й виве
зення ліків через державний кор

дон , і називає орган , що здійснює 

контроль за дотриманням імпор

терами законності щодо цієї 

діяльності . На жаль , у даному 

Законі бракує необхідних вимог 
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до матеріально-технічної бази й 

забезпечення якост і лікарських 

засобів, кваліфікації персоналу, 

видів відповідальності й поряд
ку захисту прав . 

Законом України «Про зовні

шньоекономічну діяльність» оз

начені загальні умови здійснен

ня переміщення товарів і перед

бачена відповідальність за їх по

рушення , закріплені відповідні 

санкції й орган , що застосовує 

останні . 

Досконале вивчення поло

жень вищенаведених норматив

но-правових актів дозволяє зро

бити висновок, що вони містять 

тільки види відповідальності , а Ті 

застосування ускладнюється че

рез брак переліку конкретних 

правопорушень , тобто фактич

них підстав , що тягнуть за собою 

ту чи іншу відповідальність . 

Важливим є визначення 
суб' єктів адміністративної відпо

відальності , тобто осіб , до яких 
вона може бути застосована . За 
КУпАП суб'єІ<тами адміністратив

ної відповідальності є лише 

фізичні особи - громадяни й по

садові особи [1 , с. 168]. Однак на 
законодавчому рівні адміністра

тивну відповідальність установ

лено і для осіб юридичних. їх ад
міністративну відповідальність 

слід розглядати як Ті самостійний 

вид . На думку Ю . П. Битяка , у 

випадку вчинення адмІнІстратив

ного правопорушення юридич

ною особою можливі З варіанти 
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правових наслідків - притягнен

ня до відповідальності (а) самої 

юридичної особи, (б) одночасно 

особи юридичної і посадових осіб 
і ( в) лише посадової особи [1 , 
С. 191]. 

На сьогодні інститут адмініст

ративної відповідальності юри

дичних осіб за порушення поряд
ку переміщення лікарських за

собів через митний кордон Украї

ни перебуває в процесі станов

лення , містить чимало прогалин 

і суперечностей і залишається 

недостатньо дослідженим адмі

ністративістами . Доцільно звер
нути увагу на брак у чинному КУ

пАП як норм , що стосуються ад

міністративної відповідальності 

юридичних осіб , так і правового 

об ' рунтуван ня їх вини . Крім того, 

цей Кодекс не містить чіткого пе

реліку уповноважених органів та 

одностайного порядку розгляду 
справ про накладення адмініст

ративних стягнень на юридичних 

осіб. 
Критеріями розмежування 

видів юридичної відповідальності 

при переміщенні лікарських за

собів через митний кордон Украї

ни виступають : (а) вид правопо

рушення, (б) його суб'єктний 
склад і (в) ступінь суспільної не

безпеки. Вони вказують на мож

ливість застосування до суб'

єктів , які здійснюють зовнішньо-
. . . . 

еКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ у ДОСЛІДЖу-

ваНіЙ сфері , адміністративної або 

кримінальної відповідальності. 
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Підстава застосування відпові

дальності адміністративної скла

дається із 2-х взаємопов'язаних 

складників , а брак одного з них 
унеможливлює її застосування 

взагалі . 

Першим складником, безпе

речно , є правова підстава , тобто 
норми , що встановлюють відпо

відальність за правопорушення 

при переміщенні лікарських за

собів через митний кордон- пра

вил і порядку його здійснення . Від 

ефективності правових норм , що 

регулюють цей порядок і визна
чають підстави відповідальності 

й перелік санкцій , що застосову
ються до правопорушників у цій 

сфері митних правовідносин , за

лежить насамперед здоров'я на

селення України [4, с. 57-61]. 
Другий складник становить 

собою фактичні підстави , що по

лягають у здійсненні суб'єктом 

зовнішньоекономічної діяльності 

або фізичною особою протиправ
ної дії або в бездіяльності , що 
перешІ<оджають реалізації прав 

і законних інтересів інших осіб 

(держави , споживачів , контра

гентів , власників прав на об'єкти 

інтелектуальної власності та ін.). 

Ураховуючи те, що в КУпАП 

закріплено тільки одну фактичну 

підставу адміністративної відпо

відальності- правопорушення, а 

розглядуваним об'єктом висту-
о о 

пає порядок перемІщення ЛІ-

карських засобів через митний 

кордон, зупинимося на ввезенні, 
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вивезенні і транзиті через митний 

кордон України фальсифікованих 

лікарських засобів . 

У досліджуваній нами діяль
ності розглядуване правопору

шення має властивий йому склад 

-сукупність необхідних ознак, об
'єктивних і суб'єктивних еле
ментів. До об'єктивних елементів 
належать: протиправна поведін

ка порушника , шкідливі наслідки 

від правопорушення , причина і 

зв'язок. До суб'єктивних відно

сять вину, тобто психічне став

лення суб'єкта до вчиненого ним 

правопорушення й до шкідливих 

наслідків , що настали чи могли б 
настати. Вина-обов' язкова умо

ва відповідальності. Якщо в діян

нях особи їі не встановлено , а . . . 
ШКІДЛИВІ НаСЛІДКИ СТаЛИ резуль-

ТаТОМ випадкових обставин , вва

жається, що немає ні суб'єктив

ної сторони, ні адміністративно
го проступку, а значить, і адміні

стративної відповідальності . 

На нагальну потребу належ
ного врегулювання питань адмі

ністративної відповідальності за 

порушення порядку переміщен

ня лікарських засобів через мит

ний кордон України вказує (як уже 

відмічалося нами) значне зрос

тання на їі території неякісних, 

фальсифікованих лікарських 

препаратів. Позитивний досвід 

зарубіжних країн свідчить про 
. . . 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВНеСеННЯ ДО НаЦІО-

НаЛЬНОГО законодавства змін і 

доповнень. Так, до Адміністра-
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тивного кодексу Республіки Мол

дова зміни, що посилюють відпо-
. . . . 

ВІДаЛЬНІСТЬ За реаЛІЗаЦІЮ НеДО-

брОЯКіСНИХ лікарських засобів, 
були внесен і [7, с. 8] . За закона
ми Польщі провізор , викритий в 

навмисному розповсюдженні 

контрафактних ліків , довічно поз

бавляється права займатися 
фармацевтичною діяльністю. У 

Бельгії ще 150 років тому було 
видано королівський указ, яким 

передбачається відповідальність 

аптекарів за продаж неякісних 

лікарських препаратів [5, с. 3]. На 
сьогодні в Україні назріла потре

ба встановити адміністративну 

відповідальність за ввезення, 

вивезення і транзит через митний 

кордон України фальсіфікованих 

лікарських засобів . 

Варто зазначити , що 8 верес
ня 2011 р . Верховна Рада Украї

ни ухвалила Закон «Про внесен
ня змін до деяких законів Украї

ни щодо запобігання фальсифі
кації лікарських засобів» NQ 3718-
VI [8; 2011. - NQ 81. - Ст. 2958] , 
яким внесено зміни до Закону 

«Про лікарські засоби», Кримі

нального й Кримінально-проце

суального кодексів України тощо. 

Вищевказаним Законом також 

доповнено КУпАП новою статтею 

442- «Фальсифікація лікарських 
засобів або обіг фальсифікова

них лікарських засобів». На жаль, 

у ній законодавець не передба

чив адміністративної відпові

дальності за ввезення, вивезен-
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ня і транзит через митний кордон 

фальсифікованих лікарських . . 
препаратІв , не визначив пІдстав 

для притягнення до відповідаль

ності за порушення порядку їх 

переміщення через митний кор

дон України. Тому вважаємо за 

доцільне змінити назву вказаної 

ст. 442 на «Виготовлення, прид
бання , перевезення чи зберіган

ня з метою збуту, а також збут, 

маркування , ввезення в Україну 

й вивезення з України фальсиф

ікованих лікарських засобів» і до

повнити їІ відповідним змістом . 

Вищезазначеним Законом 

від 8 вересня 2011 р . доповнено 

і Кримінальний кодекс України 

шляхом внесення нової статті 

3211 за такою ж назвою- «Фаль

сифікація лікарських засобів або 

обіг фальсифікованих лікарських 

засобів» . У ній говориться, що 

умисне виготовлення контрафак
тних лікарських засобів , як і прид

бання , перевезення , пересилан
ня чи зберігання з метою збуту 
або збут завідомо фальсифіІ<Ова

них лікарських засобів , якщо такі 

дії створили загрозу для життя чи 

здоров'я особи або якщо вони 

вчинені у великих розмірах, кара

ються позбавленням волі на 

строк до десяти років з конфіс

кацією цих лікарських засобів і 

сировини для їх виготовлення. 

Отже, на даний час у чинно

му Кримінальному кодексі Украї

ни бракує положення, що вста

новлює кримінальну відпові-
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Перші кроки в науці 

дальність саме за переміщення 

(ввезення, вивезення і транзит) 

фальсифікованих лікарських 

препаратів через митний кордон 
держави. У той же час законодав

че закріплення кримінальної 

відповідальності за такі правопо

рушення має суттєве значення , 

оскільки такі злочини , з одного 

боку, вчинюються в царині охоро

ни здоров'я як в одній з найваж

ливіших складових економічного 

життя держави , а з другого- на

ражають на небезпеку здоров'я і 

життя їІ населення . До речі , слід 

підкреслити , що за фальсифіка

цію ліків у країнах Європейсько

го Союзу карають 1 О-ма роками 
позбавлення волі , у США- від 20 
років до довічного ув'язнення 

[11]. 
Таким чином, у чинному ук

раїнському законодавстві закріп

лені загальні положення застосу

вання адміністративної відпові

дальності за правопорушення , 

але бракує чіткого їІ визначення 
СТОСОВНО суб'ЄІ<ТЇВ , ЯІ<Ї беруть 

. . . 
участь у перемІщеннІ лІкарських 

препаратів через митний кордон 

України . Недостатньо врегульо

вано й питання адміністративної 

відповідальності за ввезення , 

вивезення і транзит через митний 
кордон України фальсифікованих 

лікарських засобів . 

Запропоновані автором 

статті доповнення до чинного 

КУпАП України сприятимуть дот

риманню законності у сфері пе-
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реміщення лікарських засобів 

через державний митний кордон , 

що задовольнить населення краї

ни доступними, якісними й без
печними лі ками і забезпечить 

реальне втілення конституційно

го припису щодо права кожної 

людини на охорону здоров'я , збе

реження здорової нації і зміцнен

ня генофонду. 
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ПРОБЛЕМЬІ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ 
ЗА ВВОЗ, ВЬІВОЗ И ТРАНЗИТ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЬІХ ЛЕКАРСТВЕННЬІХ 

СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 

ШевчукА. М. 

ИзученьІ современнь1е проблемьІ административной ответственности за нарушение по

рядка перемещения лекарственньІх средств , вь1делена административная ответственность 

за ввоз, вьtвоз и транзит фальсифицированньІх лекарственньtх средств через таможенную 

границу УкраиньІ, предложеньt пути её усовершенствования. 
Ключевь1е слова : административная ответственность, таможеннь1е правоотношения , 

фальсифицированньtе лекарственнь1е средства, таможенная граница. 

PROBLEMS OF IMPROVEMENT OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILIТY FOR ТНЕ IMPORT, 
EXPORT AND TRANSIT OF COUNTERFEIT DRUGS THROUGH CUSTOMS BORDER 

Shevchuk О. М. 
Studied modern problems administratively Ііа ЬІе for violation of the movement of drugs, selected 

admin istrative responsibility for the import, export and transit of counterfeit drugs through customs 
border of Ukraine, the ways of its improvement. 

Кеу words: administrative responsibility, legal customs, counterfeit medicines, the customs 
border. 
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