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КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ СПОСОБІВ 

ВЧИНЕННЯ КОНТРАБАНДИ
Криміналістичне тлумачення способу вчинення злочину значною мірою 

відрізняється від його кримінально-правового тлумачення. Це зумовлено 
насамперед розходженням об’єктів дослідження та завдань, на які вони 
спрямовані. Для криміналістики на перший план виступають ознаки способу 
вчинення контрабанди, які відбиваються у комплексі різноманітних матеріальних 
та ідеальних слідів, що дозволяє зорієнтуватися у вчиненому діянні й накреслити 
найбільш оптимальні методи його розкриття Тому в криміналістичному аспекті 
спосіб учинення злочину охоплює масу ознак, що не мають кримінально- 
правового значення, але відіграють важливу роль для пошуку слідів і встанов
лення ознак злочину. Так, нервовий стан, неприродна поведінка, скутість, 
утрудненість рухів при проходженні громадянами митного контролю часто 
мають орієнтуюче значення і вказують на можливе вчинення контрабанди.

Ще Б.М. Шавер писав, що “методика розслідування окремих видів злочину 
завжди визначається методами вчинення злочину. При розробці окремих 
методик завжди доводиться йти від методу вчинення злочину до методу його 
розкриття” [28, с. 46].

Стосовно контрабанди спосіб вчинення — це детермінована система дій 
злочинця по підготовці, виконанню та приховуванню незаконного переміщення 
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предметів контрабанди через митний кордон, а також по використанню резуль
татів цієї діяльності.

Для формування криміналістичної характеристики контрабанди спосіб її 
вчинення і розробка методики розслідування вимагають не тільки збору й аналізу 
даних про існуючі в кримінальній практиці способи, а й їх систематизації. 
Справедливим є зауваження І.Ф. Герасимова, що “в криміналістиці, як і в інших 
науках, важко розраховувати на успіх у наукових дослідженнях без використання 
різноманітних групувань, класифікацій, систем” [5, с. 151].

Аналіз сучасної криміналістичної літератури свідчить, що способи контра
банди класифікуються по-різному. Так, Т.В. Авер’янова, Р.С. Бєлкін, Ю.Г Корухов, 
О.Р. Росинська виділяють дві групи способів контрабанди:

а) способи таємного переміщення через митний кордон: використання таємних 
стежин, обхідних доріг з метою обійти пункти митного контролю; переміщення 
об’єктів контрабанди у спеціально обладнаних тайниках у транспортних засобах; 
переміщення об’єктів контрабанди, замаскованих під об’єкти, які не потрібно 
декларувати і з яких не стягується мито; таємне переміщення об’єктів шляхом 
використання з цією метою порожнин тіла й органів людини;

б) способи обману митних органів', за допомогою підроблених документів; з 
використанням фальсифікації пломб, печаток, ідентифікаційних знаків і т.п.; 
шляхом недостовірного декларування предметів, що перевозяться [20, с. 775]. 
На наш погляд, така класифікація не охоплює всіх способів контрабанди, багато 
з них залишаються поза увагою дослідження, немає єдиної основи класифікації.

Автори практичного посібника “Розслідування контрабанди” по суті пере
лічують групи способів контрабанди, які закріплені у Кримінальному й Мит
ному кодексах: переміщення товарів поза митним контролем, шляхом 
приховування від митного контролю; шляхом обманного використання доку
ментів або засобів ідентифікації; недекларування або недостовірне декла
рування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний 
кордон [21, с. 15-19].

Класифікація, запропонована І.А. Ніколайчуком, вирізняє теж дві групи 
способів контрабанди:

а) легальні (відкриті) способи контрабанди: ненасильницькі - шляхом 
обманного використання документів і засобів ідентифікації та недекларування 
й недостовірного декларування (вони можуть мати таємний і відкритий ха
рактер); насильницький - шляхом прориву митного кордону всупереч прямій 
забороні працівників митниці;

б) приховані (таємні) способи контрабанди: переміщення об’єктів шляхом 
незаконного перетинання кордону і шляхом приховування об’єктів від 
контролю.

Обидві групи способів контрабанди можуть використовуватися як особисто 
контрабандистом, так і без його безпосередньої участі В основі такої кла
сифікації покладено такий критерій, як легальність (відкритість) способу конт
рабанди [15, с. 217].
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На наш погляд, на основі узагальнення й аналізу судово-слідчої практики, 
враховуючи практичну спрямованість дослідження, способи вчинення 
контрабанди доцільно класифікувати на три основні групи: а) переміщення 
поза митним контролем; б) переміщення шляхом приховування від митного 
контролю; в) комбіновані способи контрабанди. Розглянемо ці способи 
детальніше.

1. Способи вчинення контрабанди з використанням переміщення поза 
митним контролем. Сутність цього способу охоплює різноманітні дії 
контрабандиста по переміщенню товарів, предметів і речовин поза визначених 
митними органами України місць (митниць, митних постів) або поза 
встановленим часом для проведення митного контролю. У даному випадку не 
має значення, чи використовувалися злочинцем які-небудь способи при
ховування предметів, чи ні.

Даний спосіб найбільш характерний для митниць, розташованих на кордонах 
України з Російською Федерацією, Білоруссю та Молдовою і зумовлений у першу 
чергу існуванням “прозорих” або в більшості місць “розмитих” кордонів.

Переміщення товарів поза митним контролем найчастіше здійснюється 
шляхом об’їзду митних постів легковими та вантажними автомобілями. У 
таких випадках, з метою ухилення від митного контролю, контрабандисти, як 
правило, використовують не традиційно існуючі магістралі транспортного 
прямування, а путівці (польові, степові, міжселищні), об’їзні дороги. При цьому 
правопорушники заздалегідь готуються до вчинення контрабанди в такий спосіб. 
Наприклад, при переміщенні товарів автотранспортом вони виписують фіктивні 
товарно-транспортні документи у прикордонний український населений пункт, 
а в разі затримання використовують їх для підтвердження версії, що вони “не 
мали наміру перетинати кордон”, а лише “заблукали”. Тому у випадку виявлення 
контрабанди товарів, здійсненої шляхом об’їзду митниць, працівникам митних 
органів необхідно звертати посилену увагу на оформлення процесуальних 
документів, повною мірою освітити всі обставини за допомогою схем і 
фотографій, вказувати маршрут пересування транспорту, наявність дорожніх 
та інших знаків.

Значно рідше на практиці зустрічаються випадки переміщення контрабанди 
шляхом обходу місць митного контролю пішоходами. При цьому для обходу 
місць митного контролю використовуються найрізноманітніші хитрощі. Так, 
перетинаючи Овруцьку митницю й митні пости Мозирської митниці Республіки 
Беларусь, контрабандисти при під’їзді до митного посту виходили з автомобіля 
і переміщували наркотики на собі через ліс стежками поза місцем його роз
ташування. Після проїзду автомобіля через митний пост і виїзду за його межі 
(приблизно через 2 км) наркоперевізники знову сідали в автомобіль і прямували 
далі [16, с. 13]. В іншому випадку в аеропорту “Бориспіль” мало місце переміщення 
наркотиків за допомогою бортпровідниці шляхом обходу зони митного огляду.

У міжнародній практиці зустрічаються й інші способи ухилення від митного 
контролю, зокрема шляхом використання тварин, спеціально виготовлених 
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літальних пристосувань, торпед, трубопроводів тощо. Наприклад, відомі факти, 
коли для контрабандного транспортування спирту з Канади в США вико
ристовувався трубопровід, прокладений на дні озера, а також заповнені спиртом 
торпеди, що запускалися з підводних човнів у визначений район узбережжя, де 
вони виловлювалися співучасниками [26, с. 30].

2. Способи вчинення контрабанди шляхом приховування від митного 
контролю. Це найпоширеніша група способів здійснення контрабанди. 
Приховування від митного контролю предметів контрабанди являє собою будь- 
який спосіб утаювання, зокрема: використанням тайників або інших засобів 
“фізичного приховування”, що утруднюють візуальне виявлення контрабанди; 
надання одним предметам вигляду інших; подання митному органу як підстави 
для переміщення предметів підроблених документів або таких, що одержані 
незаконно, містять неправдиві дані чи є підставою для переміщення інших 
предметів.

Наше дослідження показало, що в основному застосовуються три способи 
приховування від митного контролю:

а) тайники (6 %);
б) інші способи “фізичного приховування”, що ускладнюють візуальне ви

явлення контрабанди (63 %);
в) фальсифікація митних та інших документів (31 %).
2.1. Переміщення шляхом використання тайників. У міжнародній митній 

практиці під тайниками прийнято вважати спеціально виготовлені, обладнані 
або пристосовані сховища, конструктивні ємності, порожнини транспортних 
засобів, багажу та інші предмети, що попередньо підлягалися розборці, 
демонтажу або переобладнанню [27, с. 197; 19, абз.3 п.4]. Контрабандні тайники з 
певною мірою умовності можна поділити на два види:

а) спеціально виготовлені для прихованого переміщення предметів 
контрабанди, наприклад, магнітні контейнери, прикріплені до транспортних 
засобів у важкодоступних місцях; створені додаткові порожнини, ємності, не 
передбачені заводською конструкцією в транспортних засобах (автомобілях, 
літаках, поїздах); подвійні стінки у паливних і водяних баках, в аташе-кейсах, 
валізах. Наявність таких тайників змінює конструктивні форми і порушує 
функціональне призначення транспортного засобу. Так, гр-н Колумбії намагався 
доставити в Італію 5,84 кг кокаїну, що був прихований у двох валізах у спеціально 
виготовлених тайниках [1]. В іншому випадку громадянин Бєларусі намагався 
перемістити через кордон 35,4 кг макової соломки з використанням для цього 
спеціально виготовленого кустарним способом подвійного днища в авто
мобільному причепі [2].

б) спеціально обладнані, пристосовані з метою контрабанди конструктивні 
ємності, порожнини предметів, що попередньо розбиралися, демонтувалися 
або ж переобладнувалися (наприклад порожнини циліндрів, повітряні фільтри 
автомобілів, трубчасті конструкції). Так, у митній практиці мали місце випадки 
приховування наркотиків у трубчастій рамі шасі автомобіля [14, с.4].
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Аналіз практики виявлення контрабанди в транспортних засобах свідчить, 
що використовуються різноманітні існуючі й обладнані пристрої, порожнини, в 
яких можна ховати предмети контрабанди. Найбільш поширені місця при
ховування контрабандних предметів в автотранспорті — це шини ходових та 
запасних коліс, спеціально переобладнані або ж виготовлені паливні та водяні 
баки, скрині для інструмента з подвійними стінками та днищами, простір за 
передньою панеллю та декоративною обшивкою кабіни, порожнини між 
подвійними стінками вантажного приміщення, тайники, спеціально обладнані 
в балках, лонжеронах і шасі автомашини, та ін.

На залізничному транспорті для приховування найчастіше використовуються 
міжстельові простори, туалети, ящики для сміття, опалювальні печі вагонів, ями 
для постільної білизни, тайники в службових купе, акумуляторні ящики, плафони 
освітлення, різноманітні ніші, сидіння та спинки диванів, порожнини в столиках, 
у поруччях, попередньо розряджені вогнегасники тощо. Дати їх вичерпний 
перелік і уявити політ фантазії та винахідливості контрабандистів практично 
неможливо, особливо стосовно літаків, морських та річкових суден. У Польщі, 
наприклад, видано “Каталог контрабандних тайників”, які використовуються 
моряками на торговельних суднах, де описано 500 таких місць [9, с. 33; 29].

Вважаємо, що й в Україні також доцільно було б підготувати подібні каталоги 
довідкового характеру за видами транспортних засобів, проаналізувавши й 
використавши вітчизняний і міжнародний досвіди .

2.2 Переміщення шляхом використання різних способів “фізичного 
приховування”. Під “фізичним приховуванням” слід розуміти створення умов, 
за яких ускладнено візуальне виявлення предметів контрабанди під час митного 
контролю [10, с. 441]. Вважаємо, що визначення, яке використовується в ст.115 
МК України — “інші способи, які утруднюють виявлення предметів” є не зовсім 
вдалим. Повніше розкриває зміст і сутність цих способів поняття “інші способи 
фізичного приховування, що ускладнюють візуальне виявлення предметів”.

На нашу думку, їх необхідно деталізувати. У залежності від об’єктів митного 
контролю до “інших способів” приховування можна віднести способи “фізичного 
приховування” контрабанди:

а) безпосередньо на тілі контрабандиста;
б) в тілі людини (у внутрішніх порожнинах та ковтальним способом);
в) безпосередньо в одязі, взутті й особистих речах;
г) в особистому багажі й ручній поклажі;
д) у легальних товарах і вантажах;
е) у транспортних засобах;

є) у міжнародних поштових відправленнях.
Приховування безпосередньо на тілі контрабандиста найчастіше має 

місце при переміщенні наркотиків, ювелірних виробів. При цьому викорис
товуються спеціально пошиті натільні пояси, заколки у волоссі, натільна білизна, 
колготки, іноді обмотують і приклеюють предмети до тіла скотчем, вико
ристовують гіпс на різних частинах тіла тощо. Так, при проходженні митного 
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контролю у громадянина України К. було виявлено 300 грам наркотиків, які він 
намагався перемістити через кордон шляхом приховування в спеціально 
виготовленому поясі, що знаходився під одягом на його тілі.

Приховування в тілі людини здійснюється ковтальним способом і шляхом 
використання внутрішніх порожнин.

Під ковтальними способами приховування розуміють випадки ковтання 
наркотиків, золота та інших предметів з метою їх контрабандного переміщення 
через кордон. Як правило, наркотики вміщують у капсули, пластикові кульки, 
презервативи, напальчники, їх змащують і проковтують. У шлунку людини 
вміщується до 2-х кг наркотиків, тримати в собі такі “об’єкти” вона може до 48 
год. Іноді такі ризиковані способи закінчуються летально. В аеропорту “Бо
риспіль” з літака було знято пасажира з Африки з симптомами отруєння, 
врятувати якого лікарям не вдалося. Розтин показав, що він перевозив у шлунку 
героїн у запаяних целофанових пакетах, обмотаних чорною ізоляційною 
стрічкою. За даними спеціалістів, вартість наркотиків становить 100 тис. до
ларів [3, с.1]. При цьому слід враховувати, що переміщення наркотиків шляхом 
ковтання є найбільш характерним для громадян Нігерії, які слідують транзитом 
через Україну [8, с.12].

Внутрішньо-порожнинні способи передбачають приховування предметів 
контрабанди в порожнинах людського тіла - анальному отворі та в жіночих 
статевих органах. Упаковуються наркотики, ювелірні вироби таким чином, як і 
при ковтальному способі. Ці “контейнери” переважно циліндричну форму - 5- 
6 см у довжину та 2 см у діаметрі. Так, вилітаючи з Борисполя в Дамаск, громадянка 
Д. намагалася вивезти 60 грам кокаїну, який було попередньо вкладено у 
презерватив і сховано в анальному отворі.

Інколи мають місце випадки використання тварин (собак, котів, верблюдів), 
яких контрабандисти примушують ковтати подібні “контейнери” і в такий спосіб 
перевозять через кордон наркотики. Вартий уваги наступний приклад з між
народної практики. У Женевському аеропорту було затримано вченого з Тай
ланда, який віз із собою п’ять кобр. Митники звернули увагу на дивне стовщення 
в однієї з них. При розтині змії виявилося, що в її в шлунку знаходилася скляна 
колба зі 110 г наркотику [24, с. 57,58]

При приховуванні безпосередньо в одязі, взутті та особистих речах 
контрабандиста часто використовують головні убори, потайні кишені, вшиті 
під підкладкою, ручки парасольок, палиць, мило, тюбики з-під зубної пасти, 
каблуки, устілки, підошви взуття тощо. Іноді наркотики запікають у хліб, пироги, 
зашивають у пелюшки для немовлят, під підкладку піджака, герметично 
закривають у консервних банках, приховують у пачках з-під сигарет, просочують 
бинти, набивають маковою соломкою м’які іграшки і т.п. Так, у процесі митного 
контролю поїзда в купе вагона на верхній полиці було знайдено мішок і велику 
м’яку іграшку-медвежа білого кольору, всередині якої знаходилося 12,5 кг макової 
соломки. В іншому випадку контрабандист намагався перемістити в одязі на 
собі 282,2 г ацетиленованого опію, яким він насичив шматок медичного бинта 
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розмірами 8 на 13 см і зашив під підкладку піджака [16, с. 8,11]. Тільки в 1996 р. 
митними органами України в 45 випадках було виявлено 130,877 кг наркотиків, 
прихованих в особистих речах пасажирів.

Предмети контрабанди можуть приховуватися від митного контролю в осо
бистому багажі та ручній поклажі контрабандиста, які знаходяться при 
ньому або прямують окремо. Це може бути подвійне дно валізи, рюкзака, 
портфеля (кейса), сумки, порожнини в їх ручках, у гумових колесах дитячої 
коляски, каркас рюкзака тощо. За даними митних органів України у 1996 р. у 36 
випадках контрабандисти перевозили наркотичні засоби (109,348 кг), які були 
приховані від митного контролю в ручній поклажі.

Використовуючи різноманітні прийоми приховування, злочинці вдаються до 
унікальних хитрощів. Так, американськими митниками на мексиканському кор
доні було вилучено 26 кг марихуани з живота небіжчика, якого родичі перевозили 
з Мексики в США Після поховання трупа злочинці планували розкопати могилу 
й витягти з мерця упаковку з наркотиками [18, с.41 ].

Певний інтерес становить спосіб переміщення контрабанди шляхом дуб
лювання ручної поклажі контрабандиста, який полягає в наступному. 
Контрабандист підготовлює дві аналогічні ручні поклажі (валізи, дорожні 
сумки, портфелі). Першу ручну поклажу (“чисту”, тобто без наркотиків) 
злочинець спеціально залишає в багажному відділенні, а з другою, в якій 
виготовлено тайник і приховано наркотик, він іде на митний контроль. У 
випадку, коли митник вимагає відкрити ручну поклажу для огляду, контра
бандист відмовляється від неї і заявляє, що він має ідентичну поклажу, а ця 
чужа, яку він взяв помилково. Після цього в багажному відділенні “зна
ходиться” його власна (“чиста”) поклажа, яку він упізнає і пред’являє для 
контролю [8, с. 13].

Практика свідчить, що контрабандисти використовують надзвичайно ши
рокий спектр прийомів по приховуванню контрабанди в легальних товарах 
та вантажах. Наприклад, зручним “контейнером” для перевезення наркотиків 
є апельсини й лимони. Ящик апельсинів вагою 25 кг містить 16 кг справжніх 
апельсинів, а 9 кг — “фальшивих”, у які через невеликі отвори вводиться по 150 
г наркотиків. Виготовляються “фальшивки” з воску або ж синтетичних матеріалів. 
Один такий “ящик-посилка” оцінюється в декілька мільйонів доларів [24, с.51].

У митній практиці часто мають місце випадки, коли злочинці здійснюють 
приховування шляхом камуфлювання предметів контрабанди. Камуфлю
вання - це спосіб маскування, який використовується з метою контра
бандного переміщення і полягає у зміні зовнішнього вигляду предметів, їх 
зовнішніх ознак: форми, стану, упаковки, ярликів, етикеток тощо. Це може 
бути розбирання предметів та окреме переміщення їх складових частин, 
надання одним предметам (товарам) вигляду інших тощо. Наприклад, зброя, 
спеціально пристосована для стрільби, може бути закамуфльована під будь- 
які предмети побуту: авторучку, запальничку, коробку сигарет. У таких ви
падках камуфляж є таким оформленням зброї, при якому конструктивно 
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змінюються її зовнішні характерні ознаки, що дозволяє віднести зброю до 
побутових предметів. Як правило, такого типу пристосування виготовля
ються в заводських умовах за замовленням спеціальних служб іноземних 
держав, тому їх дуже важко відрізнити за зовнішнім виглядом від звичайних 
аналогічних предметів.

2.3. Переміщення шляхом фальсифікації митних та інших документів. 
Цей спосіб вчинення контрабанди має достатньо широке використання в митній 
практиці. У 1995 р. митними органами України було виявлено 214 випадків 
вчинення контрабанди шляхом фальсифікації митних та інших документів (14% 
від усіх порушених кримінальних справ), у 1996 р. - 217 (21%), у 1997 р. - 321 (34%), 
у 1998 р. 372 - (51%), у 1999 р. 445 - (60,3 %). Отже, простежується стійка тенденція 
до зростання контрабанди таким способом.

Вчинення контрабанди зазначеним способом охоплює різні дії контраба
ндиста, що виражаються у поданні митному органу як підстави для переміщення 
через митний кордон предметів контрабанди підроблених документів, отри
маних незаконним шляхом, або ж таких, що містять неправдиві дані.

Узагальнення практики показало, що найчастіше з метою приховування від 
митного контролю предметів контрабанди злочинці використовують докумен
ти, що містять неправдиві дані, у яких “відомості щодо суті угоди, най
менування, асортименту, ваги, кількості чи вартості предметів, щодо їх від
правника чи одержувача, щодо держави, з якої вони вивезені чи в яку пере
міщуються, тощо не відповідають дійсності” [19, п. 4]. Вони є справжніми за 
формою, але містять недостовірні відомості. У таких випадках має місце так 
звана інтелектуальна підробка (внесення в документи неправдивих відомостей).

З цією метою, як правило, використовуються митні декларації, у яких 
зменшується кількість товару, записуються предмети (товари) іншими 
найменуваннями тощо. Так, у міжнародному пункті пропуску “Тиса” (За
карпатська обл.) при догляді двох автомобілів було виявлено 4 тис. ящиків 
сигарет “Мальборо”, прихованих за тюками бавовни. Документи були оформ
лені на бавовну, яка перевозилась в Італію. Контрабандна партія оцінена в 2 
млн. дол. США [11, с.1]. У 1997 р. у Харкові мало місце, за словами Генерального 
секретаря Всесвітньої митної організації, “найбільше затримання в Україні 
та країнах Східної Європи” кокаїну (понад 600 кг), що за документами пе
реміщувався як полімери [12, с.1].

Приховування від митного контролю шляхом використання підроблених 
документів може виявлятися як у частковій зміні первинного змісту справжнього 
документа (шляхом підчистки, підробки, виправлення тощо), так і в повному 
виготовленні фальшивого документа — від бланка до підписів, печаток і штампів. 
Підробленими слід вважати як фальшиві, так і справжні документи, до яких 
внесено недостовірні відомості чи окремі зміни, що перекручують зміст інфор
мації щодо фактів, які ними посвідчуються, а також з підробленими відбитками 
печаток, штампів, підписами тощо [19, п.4]. У даному випадку має місце так звана 
матеріальна підробка.
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Характерним є використання контрабандистами митних декларацій (форма 
Т-6) з відбитками підробленої особистої номерної печатки інспектора митниці 
й підробкою його підпису. Часто подаються: декларації з митниць, які не 
здійснюють пасажирських операцій; декларації з відбитками печаток митниць 
старого зразка; справжні декларації із внесеними змінами шляхом підчистки, 
дописування і т.д.

Приховування від митного контролю з використанням документів, 
одержаних незаконним шляхом, передбачає одержання справжніх документів, 
що надають право на переміщення предметів через митний кордон особі, яка 
такого права не має, тобто такі документи особа здобула за відсутності законних 
підстав або з порушенням установленого порядку [19, п.4]. До таких належать 
документи, отримані за допомогою хабара, погроз, фізичного примусу, обману. 
Це може виявлятися в незаконному оформленні працівником митниці вантаж
ної митної декларації без належного митного оформлення вантажу, а також 
вивезенні за кордон товарів, що підлягають ліцензуванню, за ліцензією, одер
жаною за хабар.

3. Комбіновані способи вчинення контрабанди. Аналіз митноїта судово- 
слідчої практики дозволяє стверджувати, що розглянуті способи незаконного 
переміщення предметів контрабанди можуть використовуватися як окремо, так 
і в поєднанні між собою шляхом найрізноманітніших кількісних і якісних 
комбінацій, створюючи при цьому так звані комбіновані способи контрабанди. 
У криміналістичній літературі зустрічається термін “змішані способи злочину", 
який вважаємо, є не досить точним, оскільки поняття “змішаний” означає 
“створений шляхом змішування чогось”. Комбінований - це створений шляхом 
поєднання, складення в яку-небудь комбінацію [17, с.280; 4, с.368].

Пропонуємо серед комбінованих способів вирізняти наступні.
3.1. Способи вчинення контрабанди з використанням фіктивного 

транзиту1. Це один з найвитонченіших способів комерційного шахрайства 
при незаконному переміщенні підакцизних товарів, стратегічної сировини та 
інших товарів. Сутність фіктивного транзиту припускає два види злочинної 
діяльності: вивантаження контрабандного товару на території України та його 
реалізацію, так званий перерваний транзит, завантаження товару на транзитній 
території та вивіз його за кордон.

Організатором здійснення контрабанди з використанням перерваного 
транзиту, як правило, виступає громадянин України або іноземець. Завчасно 
підшукується фірма або приватний підприємець, наприклад, з Росії. Змовники 
попередньо обговорюють механізм здійснення контрабанди. Укладається конт
ракт в Угорщині про поставку товару в Росію. При переміщенні через митний 
кордон України вантаж оформляється як транзитний. Проте після ввозу товару 
на територію України його розвантажують і реалізовують, а працівник митниці 
за певну платню (5 - 10 % від митної вартості вантажу) оформляє документи на

1 Поняття "фіктивний транзит”, на нашу думку, є більш вдалим, ніж "псевдотранзит” 
чи "лжетранзит”. 
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транзитний автомобіль, який нібито виїхав із товаром за місцем призначення 
в Росію.

При вчиненні контрабанди з використанням завантаження контра
бандного товару на транзитній території з метою вивозу за кордон 
укладається договір, приміром, між молдавською фірмою А. й німецькою Б. 
на поставку кольорового металу в Німеччину. За документами машини заван
тажуються міддю в Молдавії і транзитом через Україну перевозяться в 
Німеччину. Проте насправді в’їжджають вони через українську митницю по
рожніми, опломбовані і прямують для завантаження в Київ. Потім на вантаж 
знову ставляться пломби молдавської митниці, а далі він як транзитний, без 
сплати мита, переміщується через кордон України. При цьому супровод
жувальні документи є дійсними й оформленими бездоганно [7, с.35]. Такі 
контрабандні операції здійснюються не тільки з металами, але й з стратегічно 
важливою сировиною, спиртними напоями, сигаретами, продуктами харчу
вання тощо.

Так, у 1994 р. була розкрита організована злочинна група контрабандистів, 
яка тривалий час займалася контрабандою з використанням фіктивного 
транзиту. Під час проведення митного контролю Рава-Руською митницею 
було виявлено підроблені документи російської фірми “Ніка” на право 
переміщення транзитом через територію України 24 т бронзи. Проведене 
митне розслідування встановило, що автомобіль було завантажено бронзою 
на території України, а бронза перевозилася в Німеччину з використанням 
підроблених документів [6, с. 10].

В іншому випадку вантаж направляється на адресу реально існуючої ук
раїнської фірми, яка уклала відповідний контракт на поставку саме таких 
товарів. Для перевезення використовують закордонну фірму-перевізника. Піс
ля доставления вантажу до місця призначення він перехоплюється злочин
цями, які видають себе за представників фірми-отримувача та митників. На 
документах проставляються відбитки підроблених печаток фірми і митниці. 
Справжній одержувач, як правило, звертається в органи внутрішніх справ із 
заявою про викрадення вантажу. В митній практиці мають місце й інші схеми 
фіктивного транзиту [13, с. 189-192].

За даними Державної митної служби України тільки у 1995 р. було при
пинено “псевдотранзит” 4-х тис. товарних партій, причому всі їх власники 
не були громадянами України. З початку 1996 р. було взято під контроль 10% 
транзитних вантажних автомобілів з підакцизними товарами. Результат — 
затримано 199 машин, власники яких намагалися реалізувати товар на те
риторії України, хоча ввозився він як транзитний вантаж [22, с.2,3]. В Одеській 
області встановлено 137 фактів розвантаження на території Україні під
акцизних товарів, оформлених як транзит. Порушено кримінальну справу 
щодо інспектора Одеської митниці, який здійснював фіктивне оформлення 
подібних вантажів, використовуючи підроблені печатки і штампи різних 
митниць України та Росії [23, с.32].
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3.2. Способи вчинення контрабанди за сприяння осіб, які здійснюють 
митний контроль. Цей спосіб вчинюється наступним чином. Наприклад, 
працівник митного контролю за попередньою змовою з контрабандистами за 
хабар навмисно пропускає через митний контроль предмети контрабанди. В 
окремих випадках можлива бездіяльність посадових осіб і при вчиненні 
контрабанди організованою групою. Приміром, інспектор митниці входить до 
складу організованої групи і згідно з розподілом у ній ролей при здійсненні 
функцій митного контролю пропускає контрабандний вантаж як “машину- 
невидимку” без проведення митного огляду. Ця злочинна бездіяльність здійс
нюється посадовцем з використанням службового становища за мотивами осо
бистої зацікавленості.

Підсумовуючи дослідження проблеми систематизації способів контрабанди, 
слід зазначити, що навести вичерпний перелік можливих способів вчинення 
контрабанди навряд чи можливо, тому що вони під впливом суб’єктивних та 
об’єктивних чинників постійно змінюються і доповнюються новими, раніше не 
відомими способами. З огляду на це вважаємо за доцільне створити в Україні 
систему накопичення інформації про найбільш типові способи вчинення 
контрабанди.
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