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Адміністративна та (або) кримінальна 
відповідальність за порушення  

карантину людей 
 

Палгдкія, цм в мпраллі кіпяуі 
калгоує гймбайщлзк пвірмк [1], жку-
пзйа гдоеавз, і в р.ф. Укоаїлу, одагу-
варз ла лмві взкйзкз жапрмпувалляк 
кдталіжків ноавмвмгм одгуйывалля. У 
жв’яжку ж узк Укоаїлпщкзк Уоягмк 
нозилярм ояг нмпралмв, а Паойакдл-
рмк нозилярм ояг жакмлів, жмкодка і 
Закмл Укоаїлз ―Пом влдпдлля жкіл 
гм гдякзт жакмлмгавфзт акрів Укоаї-
лз, пноякмвалзт ла жанмбігалля вз-
лзклдллы і нмхзодллы кмомлавіоуп-
лмї твмомбз (COVID-19)‖ віг 
17.03.2020 № 530-ІХ (гайі – Закмл 
№530 [2]). Цзк Закмлмк, цм лабув 
фзллмпрі в рми ед гдлщ, цм і був 
нозилярзи 17.03.2020, взкйагдлм в 
лмвіи одгакуії лмоку пр. 325 Козкі-
лайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз (гайі – 
КК), ра гмнмвлдлм Кмгдкп Укоаїлз 
ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля 
(гайі – КнАП) лмвмы праррды 44-3, 
цм ндодгбафаырщ вігнмвіглм козкі-
лайщлу и агкіліпроарзвлу вігнмвіга-
йщліпрщ жа нмоухдлля паліраолзт 
лмок і ноавзй і, вігнмвіглм, нмоу-

хдлля каоалрзлу йыгди (гзпнмжзуії 
вігнмвіглзт прарди лавдгдлі в Табйз-
уі 1).  

Вігнмвігла лмока пр. 44-3 КнАП 
лд буйа ―пнйяфмы‖, і кабурщ одайіжу-
ыфз, ндох жа впд, жагайщлу нодвдл-
уіы, вед в ндохі глі її гії унмвлмва-
едлі могалз пкйагайз номрмкмйз, а 
пугз омжгйягайз пноавз ном агкіліп-
роарзвлі ноавмнмоухдлля. Сралмк ла 
2 квірля 2020 о. в Єгзлмку гдоеав-
лмку одєпроі пугмвзт оіхдлщ 
(http://reyestr.court.gov.ua/) буйм 282 
нмпралмвз пугів ж нмпзйалляк ла пр. 
44-3 КнАП. Сралмк ла 29 квірля ка-
єкм 2480 нмпралмвз, в р.ф. 33 – нмп-
ралмвз пугів андйяуіилмї ілпралуії (ж 
якзт йзхд 4 – жа андйяуіилзкз пкао-
гакз). Щмгм лмвмї одгакуії праррі 325 
КК вігнмвіглмї ноакрзкз, цм нозом-
глщм, цд лдкає.  

Вбафаыфз кмлкуодлуіы жгагалзт 
лмок КК і КнАП, а ракме жваеаыфз 
ла нмпзйалля їт гйя смокуйывалля 
пкйагів вігнмвіглзт ноавмнмоухдлщ 
ла лмокз нігжакмллзт акрів, лаяв-
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ліпрщ уед пщмгмглі, і ндопндкрзву 
взлзклдлля ілхзт номбйдк, вваеає-
км жа лдмбтіглд ніглярз вігнмвіглі 
нзралля в уіи праррі. 

Вігнмвіглм, кдрмы уієї праррі є 
алайіж лмвмї пр. 44-3 КнАП в її нмоів-
ляллі ж кмлкуоуыфмы лмокмы пр. 325 
КК ра взомбйдлля взплмвків і номнм-
жзуіи цмгм жапрмпувалля вігнмвіглзт 
лмок.  

З мгйягу ла вігпурліпрщ у гмпрар-
ліи кійщкмпрі пугмвмї ноакрзкз анд-
йяуіилзт пугів, жавгаллякз уієї прар-
рі ж рдмодрзфлмї рмфкз жмоу – є нмп-
ралмвка номбйдкз, акудлрувалля ува-

гз ла пуррєвзт апндкрат омжгйягува-
лмї вігнмвігайщлмпрі. З ноакрзфлмї 
рмфкз жмоу – жапрдодгрз віг нмоухдлщ 
ноав йыгзлз ноз жапрмпуваллі вігнм-
віглмї вігнмвігайщлмпрі.  

Саліраолі ноавмнмоухдлля ра ві-
гнмвігайщліпрщ жа лзт гмпйігеувайз в 
пвмїт омбмрат, жмкодка, З. С. Гйагул, 
С. Л. Гмууйяк, М. П. Літрдо. З мгйягу 
ла рд, цм лмока пр. 44-3 КнАП вном-
вагедла ромтз бійщхд як кіпяущ рм-
ку, лаукмвзт нубйікауіи ж нмоухдлмї 
в праррі номбйдкарзкз ла пщмгмглі 
лдкає. Вігнмвіглд нігкодпйыє її акру-
айщліпрщ. 

Табйзуя 1 

Дзпнмжзуії праррі 44-3 КнАП ра ф. 1 пр. 325 КК 

Нмва лмока КнАП 
Нмва (цм лд вігоіжляєрщпя віг  

праомї) одгакуія гзпнмжзуії ф. 1  
пр. 325 КК 

Срарря 44-3. Пмоухдлля ноа-
взй цмгм каоалрзлу йыгди 

Пмоухдлля ноавзй цмгм каоа-
лрзлу йюгди, паліраолм-гігієліфлзт, 
паліраолм-номрзднігдкіфлзт ноа-
взй і лмок, ндодгбафдлзт Закмлмк 
Укоаїлз "Пом жатзпр лапдйдлля віг 
ілсдкуіилзт твмомб", ілхзкз ак-
ракз жакмлмгавпрва, а ракме оіхдль 
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля ж 
нзраль бмомрьбз ж ілсдкуіилзкз 
твмомбакз 

"Срарря 325. Пмоухдлля паліра-
олзт ноавзй і лмок цмгм жанмбігал-
ля ілсдкуіилзк твмомбак ра капм-
взк мроуєлляк 

1. Пмоухдлля ноавзй ра лмок, 
впралмвйдлзт ж кдрмю жанмбігалля 
днігдкіфлзк ра ілхзк ілсдкуіилзк 
твмомбак, а ракме капмвзк лділсдк-
уіилзк жатвмоывалляк (мроуєлляк) 
і бмомрщбз ж лзкз, якцм ракі гії 
пнозфзлзйз абм жавігмкм кмгйз 
пнозфзлзрз нмхзодлля узт жатвм-
оывалщ 

 
Кмлкуодлуія лмок. Пмоівлялля 

лмок пр. 44-3 КнАП і пр. 325 КК, ла-
вдгдлд в Табйзуі 1 нмкажує, цм уі 
лмокз є кмлкуоуыфзкз. Ріжлзуя йз-
хд в рмку, цм ноавзйа і лмокз, а 
ракме оіхдлля, жгагалі в пр. 44-3 
КнАП, лажвалі в уіи праррі бдж вкажі-
вкз ла їт кдру. А лмокз, лажвалі в 
пр. 325 КК, – жі вкажівкмы ла кдру. 
Доугзи, вмфдвзгщ пнійщлзи, кмкдлр – 
упі мбкдедлля, які вномвагеуырщпя 
ніг фап каоалрзлу, вмфдвзгщ, вномва-
геуырщпя йзхд рмку, цм жабмомлдлі 
гії кмеурщ пнозфзлзрз нмхзодлля 
жатвмоывалщ.  

Дйя гмвдгдлля уієї рджз, ж гмнм-
кмгмы нмйдкіфлмгм кдрмгу, пномбує-

км вігнмвіпрз ла гва нзралля, каыфз 
ла уважі капмву ілсдкуіилу твмомбу, 
цм нмхзоыєрщпя нмвіроялм-коандйщ-
лзк хйятмк:  

Пзралля 1: гйя фмгм (ж якмы кд-
рмы) вномвагеуєрщпя жабмомла ндод-
бувалля в ндвлзт кіпуят ндвлмы вд-
йзкмы кійщкіпры йыгди?  

Вігнмвігщ – іж кдрмы жанмбігалля 
днігдкіфлзк твмомбак, їт нмхзодллы. 

Пзралля 2: ндодбувалля в ндвлзт 
кіпуят ндвлмы вдйзкмы кійщкіпры 
йыгди кмед пнозфзлзрз нмхзодлля 
узт жатвмоывалщ? 

Вігнмвігщ: рак, кмед, ілакхд б уі 
ноавзйа і жабмомлз лд вномвагеува-
йзпя. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14
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Як бафзкм, йдгірзкла кдра, і ном-
нмоуіилі жапмбз жагйя її гмпяглдлля 
жгагуырщпя в гзпнмжзуії пр. 325 КК. І 
пакд узк гзпнмжзуія пр. 325 КК вігоі-
жляєрщпя віг гзпнмжзуії пр. 44.3 КнАП. 

В укмват ракмї кмлкуодлуії лмок 
кйыфмвмы є омйщ пугу у взжлафдллі 
рмгм, фз гмпяглуйм рд фз ілхд нмоу-
хдлля пупнійщлмї лдбджндкз, жавгякз 
вмлм прає козкілайщлм каоалзк. Тмб-
рм кмва игд ном жапрмпувалля ноавз-
йа каймжлафлмпрі (ф. 2 пр. 11 КК). 
Айд смокуйывалля каймжлафлмпрі в 
КК – якцм гія ―лд жанмгіяйа і лд км-
гйа жанмгіярз іпрмрлмї хкмгз сіжзф-
ліи фз ыозгзфліи мпмбі, пупнійщпрву 
абм гдоеаві‖, впрунає рур у кмлкуод-
луіы ж пакмы гзпнмжзуієы лмокз пр. 
325 КК – яка мтмнйыє гії, цм жавігм-
км кмгйз пнозфзлзрз нмхзодлля 
жатвмоывалщ. Пм пурі каоалрзл і 
вномвагеуєрщпя гйя жанмбігалля і 
нознзлдлля нмхзодллы жатвмоы-
валщ, рмку кмейзвіпрщ бугщ-якмї жа-
бмомлдлмї гії абм бджгіяйщлмпрі пноз-
фзлзрз нмхзодлля жатвмоывалщ жа-
вігмкм ноджыкуєрщпя. Якцм ндвла 
гія, бджгіяйщліпрщ, цм жабмомлдла 
ніг фап каоалрзлу, лд кмгйа пнозфз-
лзрз нмхзодлля жатвмоывалщ, нм 
пурі її жабмомла лд кає йдгірзклмї 
кдрз. Оред кмлкуоуыфзи таоакрдо 
жгагалзт лмок – гмвдгдлм. 

Айд пуг, пуггя, омжгйягарзкд ру 
пноаву, яка гм лщмгм лагіигд, і вігнм-
віглм кмейзвіпрщ нозилярз оіхдлля 
цмгм рмгм, як мсмокйыварз ндодгба-
фувалд ноавмнмоухдлля – як агкілі-
проарзвлд, фз козкілайщлд – нмкйа-
гаєрщпя ла вігнмвіглзи могал нмйіуії 
ра ілхзи унмвлмваедлзи ноавммтм-
омллзи могал (кмва игд і ном взнаг-
кз, кмйз номрмкмйз ном агкіліпроа-
рзвлд ноавмнмоухдлля пкйагаырщпя 
ілхзкз могалакз, мглак нмпрає нз-
ралля цмгм одєпроауії козкілайщлмгм 
ноавмнм-оухдлля). 

Дйя рмгм цмбз мпрармфлм ндодкм-
ларзпя в кмлкуодлрлмку таоакрдоі 
омжгйягувалзт лмок, жажлафзкм, цм 
гзпнмжзуія пр. 325 КК (прмпуєрщпя як 
фапрзлз 1, рак і ф. 2), лд жваеаыфз ла 
взкйагдлля уієї праррі в лмвіи одгак-
уії, вжагайі лд жажлайа жкіл. 

Тме оаліхд, гм влдпдлля жкіл 
Закмлмк №530 кз нм пурі кайз ру е 
паку лмоку козкілайщлмгм жакмлу, 
айд ж ілхмы палкуієы. Піпйя влдпдл-
ля е жкіл гдкозкілайіжауії лд вігбу-
ймпя, а ж’явзйапя кмлкуоуыфа лмока в 
пр. 44-3 КнАП. 

Кмоунуіилі озжзкз. Наявла кмл-
куодлуія лмок кмед, ла лах нмгйяг, 
нозжвдпрз гм пзруауії, кмйз цмгм 
мпмбз бугд пкйагдлм номрмкмй ном 
агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля, нм 
якмку жакілфзрщпя промк нозряглдл-
ля гм вігнмвігайщлмпрі (3 кіпяуі). Айд 
жгмгмк, ж кдрмы жабджндфдлля лдкз-
луфмпрі нозряглдлля гм вігнмвігайщ-
лмпрі жа ноавмнмоухдлля, ноавммтм-
омллзи могал нмоухзрщ нзралля ном 
нозряглдлля мпмбз гм козкілайщлмї 
вігнмвігайщлмпрі. 

Познупкаєкм, цм вігнмвігла ном-
бйдка (як, вйаплд, пака кмлкуодлуія 
лмок, рак і нзралля промків гавлмпрі) 
кмед нігвзцуварз кмоунуіилі озжз-
кз. 

Така лдвзжлафдліпрщ кає бурз 
омжв’яжала жакмлмгавудк. Ммейзвм, 
пйіг омжгйялурз нзралля вномва-
гедлля агкіліпроарзвлмї нодыгзуії 
гйя жапрмпувалля лмокз пр. 325 КК 
гйя взнагків нмоухдлля каоалрзлу 
йыгди. 

Такме, як кз вігжлафайз оаліхд 
в мгліи жі прарди, взпмкі (цм в кійщка 
оажів ндодвзцуырщ кілікайщлу жао-
нйару) омжкіоз агкілхроасів нігвз-
цуырщ кмоунуіилі озжзкз фдодж жбі-
йщхдлля ноаглдлщ гм лдсмокайщлмгм 
взоіхдлля нзралля ра жкдлхдлля 
лдгарзвлзт каилмвзт лапйігків гйя 
мпмбз [3]. 

Агкіліпроарзвла вігнмвігайщ-
ліпрщ – впд мглм козкілайщла. Як 
вігмкм Євомндипщкзи пуг ж ноав йы-
гзлз (гайі – ЄСПЛ) у пвмїи упрайд-
ліи нодудгдлрліи ноакрзуі, жагйя 
лдкмейзвмпрі бугщ-якмї гдоеавз вз-
вдпрз йыгзлу ж-ніг гії гаоалріи, нд-
одгбафдлзт Євомндипщкмы кмлвдлуіы 
ном жатзпр ноав йыгзлз ра мплмвм-
нмймелзт пвмбмг (гайі – Кмлвдлуія), 
хйятмк взвдгдлля вігнмвігайщлмпрі 
жа якдпщ нмоухдлля іж козкілайщлмгм 
жакмлу, і нмкіцдлля в ілхзи жакмл, 
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взомбзв аврмлмклд нмлярря козкіла-
йщлмгм ноавмнмоухдлля. Чз є ноавм-
нмоухдлля козкілайщлзк, ЄСПЛ 
омжуілыє жа рак жвалзкз ―Козрдоіякз 
Елгдйя‖, взомбйдлзкз в пноаві Engel 
and Others v. the Netherlands, § 82. 
Такзт козрдоіїв роз – 1) кйапз-
сікауія в лауімлайщлмку жакмлмгав-
прві, 2) пурщ ноавмнмоухдлля і           
3) емопрмкіпрщ нмкаоалля [4]. 

Чз пйіг агкіліпроарзвлд ноавм-
нмоухдлля, ндодгбафдлд пр. 44-3 
КнАП, вваеарз гйя уійди Кмлвдлуії 
козкілайщлзк ноавмнмоухдлляк? На 
лах нмгйяг, уд мглмжлафлм рак, агед 
взкмлуырщпя гоугзи і родріи козрдоії. 
Доугзи козрдоіи – пурщ нмоухдлля – 
взкмлуєрщпя фдодж: ндодгбафдлля віг-
нмвігайщлмпрі гйя впіт, лдмбтігліпрщ 
гйя нозряглдлля гм вігнмвігайщлмпрі 
впралмвзрз взлу мпмбз, лаявліпрщ як 
каоаыфмї, рак і прозкуыфмї сулкуії 
нмкаоалля.  

Щмгм родрщмгм козрдоіы жажла-
фзкм лапрунлд. Мілікайщлд пряглдл-
ля жа пр. 44-3 КнАП нмвліпры вігнм-
вігає кілікайщлмку кмейзвмку нмка-
оаллы жа кмлкуоуыфзк козкілайщ-
лзк ноавмнмоухдлляк, ндодгбафдлзк 
пр. 325 КК, а жагаймк пряглдлля 
пкйагає віг 17000 гм 34000 гол. рмбрм 
нозбйзжлм віг 3,5 гм 7 кілікайщлзт 
кіпяфлзт жаомбірлзт нйар, впралмвйд-
лзт в Укоаїлі, а гйя нмпагмвзт мпіб – 
віг 34000 гм 170000 гол. Загаймк жа 
пр. 325 КК кмейзвзи какпзкайщлзи 
хроас 51000 гол. (кмейзві и ілхі 
нмкаоалля – аодхр, мбкдедлля і нмж-
бавйдлля пвмбмгз), в рми фап, як жа 
кмлкуоуыфмы лмокмы ф. 2 пр. 44-3 
КнАП, як уед жажлафаймпя, кмейз-
взк є хроас гм 170000 гол. 

Тмбрм агкіліпроарзвлзи хроас 
жа ф. 2 пр. 44-3 КнАП кмед бурз 
бійщх як урозфі бійщхзк, ліе козкі-
лайщлзи хроас жа кмлкуоуыфмы 
лмокмы пр. 325 КК. Тд, цм пзпрдка 
омжкіоів агкіліпроарзвлзт і козкіла-
йщлзт хроасів в Укоаїлі є лдужгм-
гедлзкз – вігмкм. Оглак игдрщпя 
ном рд, фзллі одгакуії пр. 44-3 КнАП і 
пр. 325 КК жаномвагедлі мглзк і рзк 
ед Закмлмк №530, і в нмгіблзт вз-
нагкат лдужгмгедліпрщ палкуіи кмед 

пвігфзрз ном гмвійщлд їт ндодгбафдл-
ля в рдкпрат жакмлів, і правзрз, вігнм-
віглм, нзралля ном їт номнмоуіиліпрщ. 

Загаймк, як взглм ж лавдгдлмгм, 
нмкаоалля жа пр. 44-3 КнАП є гмвмйі 
емопркзк гйя рмгм, цмбз вваеарз, 
цм родріи ж козрдоіїв Елгдйя гйя уієї 
праррі взкмлуєрщпя. 

Тме мпкійщкз бугщ-якіи мпмбі, цм 
мбвзлувафуєрщпя у вфзлдллі ноавм-
нмоухдлля, ндодгбафдлмгм пр. 44-3 
КнАП, жагомеує гмвмйі пдоимжлд нм-
каоалля, цм лакйагаєрщпя гдоеавлз-
кз могалакз ніпйя впралмвйдлля вз-
лз мпмбз, вігнмвіглд ноавмнмоухдл-
ля, ж нмжзуії ноакрзкз ЄСПЛ, кає 
омжуілыварзпя як козкілайщлд. Оред 
ла раку мпмбу нмхзоыварзкурщпя 
вігнмвіглі ноава, ндодгбафдлі Кмлвд-
луієы, жмкодка праррякз 6, 7, а ракме 
пр. 4 Помрмкмйу №7. 

У уіи праррі, в апндкрі омжгйягу-
валзт кмлкуоуыфзт лмок, рмоклдкм-
пя гвмт нозлузнів - nullum crimen, 
nulla poena sine lege –  лдкає нмка-
оалля бдж жакмлу (пр. 7 Кмлвдлуії) і 
non bis in idem – лдкмейзвіпрщ гвіфі 
нозрягарз гм вігнмвігайщлмпрі жа мглі 
и рі пакі нмоухдлля (пр. 4 Помрмкмйу 
№7). Рмжнмфлдкм ж мпраллщмгм. 

Non bis in idem. У взнагку ж 
кмлкуоуыфзкз лмокакз уійкмк км-
ейзвм, цм мпмба бугд нозряглура гм 
агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі жа 
нмоухдлля каоалрзлу йыгди, а нмрік 
унмвлмваедлзи могал взоіхзрщ нм-
оухзрз нзралля ном нозряглдлля її 
гм козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі жа 
пр. 325 КК жа уд е нмоухдлля. Кмл-
прзрууія в пр. 61 жабмомляє нозрягарз 
гвіфі гм вігнмвігайщлмпрі мглмгм взгу 
жа мглд і рд е ноавмнмоухдлля. Ог-
лак як кз вед ж’япувайз, вігнмвіглм 
гм ноакрзкз ЄСПЛ, агкіліпроарзвла 
вігнмвігайщліпрщ жа нмгіблі ноавмнм-
оухдлля кає омжгйягарзпя як козкі-
лайщла, а рмку нмгіблі взнагкз бу-
гурщ нмврмолзк нозряглдлляк.  

Тме у оажі якцм мпмба нозряглу-
ра гм агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлм-
прі жа ндвлі ноавмнмоухдлля, у пноаві 
нозилярм оіхдлля, цм лабоайм жа-
кмллмї пзйз, і лд буйм впралмвйдлм 
ілхзт ваейзвзт мбправзл гіялля, 
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мпмба лд кмед бурз нозряглура гм 
козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі жа уд 
е гіялля. Поз фмку кмва лд игд ном 
жкілу ыозгзфлмї квайісікауії, рмбрм 
нм пурі ндодмуілку сакрів, – кмва игд 
пакд ном вігнмвігайщліпрщ жа рі е пакі 
сакрз (сакр абм лабіо сакрів) ноа-
вмнмоухдлля (оіхдлля ЄСПЛ у 
пноаві Сдогіи Змймрутіл номрз Рмпії 
(Вдйзка найара), н. 80-82, Tsonyo 
Tsonev v. Bulgaria (No. 2), н. 52-56) 
[5; 6].  

Іж уієы кдрмы ваейзвм в номрм-
кмйі ном агкіліпроарзвлд ноавмнмоу-
хдлля, і в вігнмвігліи нмпралмві вка-
жуварз, цм пакд (яку гіы фз бджгія-
йщліпрщ) вфзлдлм мпмбмы, цм вігнмві-
глзи могал омжуілыє як ноавмнмоу-
хдлля. Навдгдлля жагайщлзт рдж, ла 
жоажмк ―нмоухзв ноавзйа каоалрзлу‖, 
―нмоухзв ноавзйа, ндодгбафдлі оі-
хдлляк Взкмлкмку‖ – є лдгмпрарлік. 
В Укоаїлі є гмпрарля ноавмжапрмпмв-
ла ноакрзка пкйагалля номрмкмйів 
ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля 
жа бйалкдрлзкз лмокакз (ланозкйаг 
пноавз ном ноавмнмоухдлля у псдоі 
жабджндфдлля бджндкз гмомелщмгм 
оуту, гд жавегз є нмоухдлля кмлкод-
рлмгм нулкру Поавзй гмомелщмгм 
оуту) і омжгйягу вігнмвіглзт пноав 
пугакз гйя рмгм, цмб гмрозкарз ла-
йделмї номудгуоз в омжгйягі пноав 
ном нмоухдлля каоалрзлу йыгди. 
Вігнмвіглм, в номрмкмйі кає бурз 
гдрайщлм мнзпалм, цм пакд вфзлдлм 
мпмбмы, а ракме вкажалм ла рд, яку 
лмоку і якмгм пакмгм жакмлу фз ні-
гжакмллмгм акру нмоухдлм. 

Нанозкйаг нмпралмвмы Жзрм-
кзопщкмгм андйяуіилмгм пугу віг 22 
квірля 2020 о. в пноаві №290/309/20, 
пкапмвалм нмпралмву пугу ндохмї 
ілпралуії ном лакйагдлля хроасу ра 
жакозрм пноаву, жгіглм мбправзл якмї 
гм агкілвігнмвігайщлмпрі нозрягавпя 
ФОП, якзи жгіглм ж номрмкмймк 
жгіиплывав рмогівйы номкзпймвзкз 
рмваоакз лдномгмвмйщфмї гоунз тао-
фувалля, фзк нмоухзв номрзднігдкі-
флі ноавзйа і лмокз, ндодгбафдлзт 
Закмлмк Укоаїлз ―Пом жатзпр лапд-
йдлля віг ілсдкуіилзт твмомб‖, вмг-
лмфап у номрмкмйі лд вкажалм якзкз 

праррякз Закмлу ндодгбафдла вігнм-
вігла жабмомла; андйяуіилзи пуг вка-
жав ла іпрмрлу лдвігнмвігліпрщ номрм-
кмйу взкмгак пр. 256 КнАП ра нмоу-
хдлля пугмк ндохмї ілпралуії ноава 
ла жатзпр [7].  

Nullum crimen, nulla poena sine 
lege. Взтмгяфз ж нозлузну ―лдкає 
нмкаоалля бдж жакмлу‖, ЄСПЛ, коік 
ноавзй ном лабоалля фзллмпрі, рмбрм 
вігпурліпрщ одромпндкрзвлмї гії, жм-
бмв’яжує ндодвіоярз апндкрз гмпрун-
лмпрі, ндодгбафувалмпрі ра якмпрі жа-
кмлу. Опмбйзвм уі укмвз є ваейзвз-
кз рмгі, кмйз игдрщпя ном бйалкдрлу 
лмоку, ном нігжакмллі акрз, і ном 
вігнмвігайщліпрщ мпіб, цм лд є пндуіа-
йіпракз в ндвліи псдоі. 

Гмвмояфз ном нмоухдлля каоал-
рзлу йыгди абм ном вігнмвіглу коз-
кілайщлу вігнмвігайщліпрщ жа пр. 325 
КК, ндодгбафуваліпрщ вігнмвіглзт 
лмок паліраолмгм жакмлмгавпрва гйя 
пндуіайіпра-кдгзка, гйя кдоівлзка 
нігнозєкпрва і гйя гомкагялзла-
лдпндуіайіпра є оіжлмы. Ріжлзкз, вм-
фдвзгщ, є і гмпрунліпрщ вігнмвіглзт 
лмок.  

Нак взгаєрщпя, цм пкйагаыфз ві-
гнмвіглі номрмкмйз, ланоавйяыфз їт 
гм пугу ра омжгйягаыфз вігнмвіглі 
пноавз, пйіг ндодвіоярз, жмкодка: (1) 
фз іплувайа вігнмвігла лмока ла км-
кдлр пкйагалля номрмкмйу, і фз гіип-
лм ндодгбафайа вігнмвіглу жабмомлу, 
(2) фз буйа вмла нозиляра кмкндрдл-
рлзк могалмк, (3) фз буйа мнубйікм-
вала, (4) фз є уя жабмомла жомжукі-
ймы (фз жомжукійм, цм пакд жабмом-
ляєрщпя омбзрз). 

Щмгм іплувалля жабмомлз ла км-
кдлр пкйагалля номрмкмйу, рм вігнм-
віглд нзралля кмед жгарзпя, ла ндо-
хзи нмгйяг, гзвлзк. Навдгдкм ноз-
кйаг. 1 квірля 2020 о. ла паирі Кабкі-
лу ж’явзйапя лмвзла ном вномва-
гедлля оягу пувмозт жабмомл, ла-
нозкйаг ндодбувалля в наокат, ноз-
бдоделзт жмлат. Вігнмвігла лмвзла 
буйа омжкіцдла ла паирі Кабкілу іж 
жагмймвкмк ―Уояг нмпзйзрщ жатмгз 
бджндкз гйя бмомрщбз ж кмомлавіоу-
пмк‖ [8]. Гомкагялз лд пнозиляйз уд 
як ндохмквірлдвзи еаор, і мкодкі 
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ыозпрз пнмвіцайз ла прмоілкат у 
пмукдодеат ном рд, цм вед рмгм е 
гля ввдфдоі буйз пномбз пкйагалля 
номрмкмйів ном агкіліпроарзвлд ноа-
вмнмоухдлля жа ндодбувалля бдж ка-
пкз в ндвлзт жакйагат. Нармкіпрщ у 
пакіи лмвзлі, цм буйа хзомкм омжрз-
оаемвала ЗМІ, вкажуваймпя йзхд ном 
номдкр нмпралмвз, цм мбгмвмоывайа-
пя 1 квірля ла жапігаллі Кабкілу. Щд 
и 2 квірля в мбіг пакмї нмпралмвз 
нозилярм лд буйм, рме вігнмвігла 
лмока лд іплувайа. Пом нмпралмву віг 
2 квірля 2020 о. № 255 прайм вігмкм 
йзхд 3 квірля, і нмпзйдлі жабмомлз 
жаномвагеувайзпя лды ж 6 квірля 
2020 о. [9].  

Оплмвла е фапрзла жабмомл, цм 
гіырщ в Укоаїлі, ндодгбафдлм нмпра-
лмвмы Кабкілу 11 бдоджля 2020 о. №  
211 [10]. Сйіг жауваезрз, цм уі нмп-
ралмвз пралмвйярщ лаукмвзи ілрдодп і 
ж нмжзуіи ноавмрвмофмї рдтлікз, агед 
ноакрзфлм кмелмгм оажу нмпралмва 
ра/абм мбкдеувайщлі жатмгз взкйа-
гайзпщ у лмвіи одгакуії ж лмвзкз 
рдокілакз каоалрзлу ра каоалрзллзт 
мбкдедлщ. Пм пурі нмпралмва №211 
прайа пвмєоіглзк кмгзсікмвалзк 
акрмк – жвмгмк жагайщлмгдоеавлзт 
каоалрзллзт мбкдедлщ. 

Згагавхз ном лмокмрвмофу рдт-
ліку, лд кмедкм мкзлурз нзралля 
ном рд, цм в ноавмвіи пнійщлмрі лдмг-
лмоажмвм взпймвйывайзпя гуккз прм-
пмвлм вігпурлмпрі жакмлмгавфзт нігп-
рав гйя жаномвагедлля ндвлзт мбкд-
едлщ лд жакмлмк, а нмпралмвмы Каб-
кілу. Ційкмк кмейзвм, цм в уіи пз-
руауії каєкм пноаву ж рзк, цм пнмфа-
рку буйм нозилярм вігнмвіглу нмпра-
лмву Кабкілу, а йзхд нмрік – жакмлз, 
цм лагавайз Кабкілу ноава нозика-
рз вігнмвіглі оіхдлля. Оуілка жакмл-
лмпрі вігнмвіглзт акрів – лд є кдрмы 
лахмї праррі. Згагаєкм мглак, у 
жв’яжку жі жгагкмы ном ноавмрвмофу 
рдтліку, ракме ном гарувалля нубйі-
кауіи жакмлів. В мгліи жі прарди оалі-
хд кз вед алайіжувайз нмгіблу пзру-
ауіы цмгм мнубйікувалля жакмлів іж 
жарозккмы [11]. Закмл № 530-ІХ був 
нозилярзи Паойакдлрмк 17.03.2020, 
нігнзпалзи Поджзгдлрмк і мнубйікм-

валзи рмгм е гля, і лабзоав фзллмпрі 
ж гля мнубйікувалля. Звіплм, цм віг-
нмвігла гаждра лд кмгйа бурз сіжзфлм 
лагоукмвала і мрозкала фзрафакз в 
рми гдлщ, а взихйа в лапрунлзи гдлщ. 
Діиплм, жгіглм ж каоркмы жакмлмномд-
кру, омжкіцдлмы ла паирі Паойакдл-
ру, жакмл буйм номгмймпмвалм в уійм-
ку 17.03.2020 м 8 гмг. 35 тв., вмглмфап 
жлафзрщпя, цм жакмл нмвдолурм ж ніг-
нзпмк віг Поджзгдлра 18.03.2020 [12]. 
В рми ед фап вед 17.03.2020 Закмл 
буйм мнубйікмвалм, і ж ущмгм е гля 
віл лабув фзллмпрі. 

Маєкм пноаву ж пзруауієы, кмйз 
пакд вкажала рзнмгоасієы (айд лд 
сакрзфла) гара нубйікауії жакмлу кає 
жлафдлля гйя лабоалля лзк фзллмпрі. 
Айд сакрзфла вігпурліпрщ рдкпру жа-
кмлу, оажмк іж вігпурліпры ндодтіглм-
гм ндоімгу – є нігправмы гйя муілкз 
гмпрунлмпрі вігнмвіглмї лмокз ноз 
взоіхдллі нзралля нозряглдлля гм 
ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі. Пом 
гмпрунліпрщ жакмлу – цд ирзкдрщпя 
лзефд. 

Щмгм нозилярря лмокз кмкнд-
рдлрлзк могалмк, жвдолдкмпя гм гзп-
нмжзуії праррі 44-3 КнАП. У ліи 
ігдрщпя ном нмоухдлля ноавзй і 
лмок, ндодгбафдлзт: 1) Закмлмк 
Укоаїлз ―Пом жатзпр лапдйдлля віг 
ілсдкуіилзт твмомб‖, 2) ілхзкз ак-
ракз жакмлмгавпрва, 3) оіхдлщ мога-
лів кіпудвмгм пакмвоягувалля ж нз-
ралщ бмомрщбз ж ілсдкуіилзкз твмом-
бакз. 

Пмлярря акрів жакмлмгавпрва лд 
взжлафдлд в КнАП, і кмед пралмвзрз 
жлафлзи ноакрзфлзи ілрдодп. Наноз-
кйаг фз є акракз жакмлмгавпрва лмо-
кз ноавмвзт акрів кіліпрдопрв, ілхзт 
могалів взкмлавфмї, а ракме і ілхзт 
гіймк вйагз, жмкодка цмгм одезку 
гмнупку ла вігнмвіглі мб’єкрз в кап-
кат? Мз мбпрмыєкм нмжзуіы цмгм 
мбкдедлмгм рйукафдлля рдокілу ―жа-
кмлмгавпрвм‖, ндодгбафдлмгм гмвмйі 
гавлік оіхдлляк Кмлпрзрууіилмгм 
Сугу у пноаві ном рйукафдлля рдокі-
лу ―жакмлмгавпрвм‖ віг 09.07.1998 
[13]. Хмфа і взжлаєкм, цм в ущмку 
оіхдллі КСУ жапрмпував рдйдмймгіф-
лзи пнмпіб рйукафдлля (гйя уійди 
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взжлафдлля  псдоз  жапрмпувалля 
кмлроакру  як   мпмбйзвмї   смокз 
роугмвмгм гмгмвмоу в фзлліи ла рми 
кмкдлр пр. 21 Кмгдкпу жакмлів ном 
ноауы Укоаїлз). Мз лд каєкм ла 
кдрі взжлафдлля в уіи праррі рдокілу 
«жакмлмгавпрвм» гйя уійди пр. 44-3 
КнАП, вмглмфап, вваеаєкм жа нмроіб-
лд гйя нозкйагу жунзлзрзпя ла нм-
ймедллят нігжакмллзт ноавмвзт ак-
рів, цм нозикаырщпя могалакз кіпуд-
вмгм пакмвоягувалля ж нзралщ бмом-
рщбз ж ілсдкуіилзкз твмомбакз. 

Вігнмвіглм гм н. 15 ф. 1 пр. 92 
Кмлпрзрууії, жапагз кіпудвмгм пакмв-
оягувалля взжлафаырщпя взкйыфлм 
жакмлакз Укоаїлз. Пдодйік могалів 
кіпудвмгм пакмвоягувалля взжлафдлм 
пакмы Кмлпрзрууієы, в ф. 3 пр. 140: 
―кіпудвд пакмвоягувалля жгіиплюєрь-
пя рдозрмоіайьлмю гомкагмю в нм-
оягку, впралмвйдлмку жакмлмк, як 
бджнмпдодгльм, рак і фдодж могалз кіп-
удвмгм пакмвоягувалля: пійьпькі, пдйз-
цлі, кіпькі оагз ра їт взкмлавфі мога-
лз”. Закмл «Пом кіпудвд пакмвоягу-
валля в Укоаїлі» взжлафзв цд ояг 
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля – 
оаимллі, мбйаплі оаимллі в кіпрат 
оагз (пр. 10 Закмлу) [14]. Тме пакд 
уі могалз – кіпудві оагз ра їт взкм-
лавфі могалз – є могалакз кіпудвмгм 
пакмвоягувалля, ла лаху гукку, ка-
йзпя ла уважі жакмлмгавудк в пр. 44-3 
КнАП. Ріхдлля ілхзт могалів, лавірщ 
і првмодлзт кіпудвмы оагмы фз її 
взкмлавфзк кмкірдрмк, ла лаху гук-
ку, лд кмеурщ впралмвйыварз нознз-
пз и жабмомлз, жа нмоухдлля якзт 
ндодгбафдла вігнмвігайщліпрщ у пр. 
44-3 КнАП. Нанозкйаг оіжлмкалірлі 
кмкіпії кіпудвмї оагз фз її взкмлавфм-
гм кмкірдру, гднаоракдлрз, віггійз і 
уноавйілля, тмфа бз вмлз і лагійяйз-
пя вігнмвіглмы кмкндрдлуієы кіпуд-
взкз оагакз фз взкмлкмкмк, лд є 
могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля, 
ндодгбафдлзкз Кмлпрзрууієы, а є, як 
ноавзйм, їт проукруолзкз нігомжгі-
йакз. Сроукруолі нігомжгійз, ла лах 
нмгйяг, лд кмеурщ взкмлуварз сулк-
уії могалів кіпудвмгм пакмвоягувал-
ля, ндодйік якзт ндодгбафдлм Кмл-
прзрууієы.  

Ріхдлля кмкіпіи кіпудвмї оагз, 
кмкіпіи, віггійів, уноавйілщ її взкмл-
кмку – жвіплм, цм лд лайдеарщ і гм 
кардгмоії ―ілхзт акрів жакмлмгавпр-
ва‖, жа нмоухдлля якзт ндодгбафдла 
вігнмвігайщліпрщ в пр. 44-3 КнАП. За 
нмоухдлля гдякзт оіхдлщ в мкодкзт 
взнагкат кмед лаправарз агкіліпроа-
рзвла вігнмвігайщліпрщ жа ілхзкз 
праррякз КнАП, жмкодка, жа рмогівйы 
в лдвпралмвйдлзт кіпуят. Цд, гм одфі, 
вкажує, цм пр. 44-3 КнАП, жайделм 
віг мбпягу каоалрзллзт мбкдедлщ, 
кмед кмлкуоуварз лд йзхд жі пр. 325 
КК, айд и ж ілхзкз кмлкодрлзкз 
лмокакз КнАП. 

Вмглмфап, ж’япуварз нзралля, фз є 
мбмв’яжкмвзкз гм взкмлалля оіхдлля 
проукруолзт нігомжгійів могалів кіп-
удвмгм пакмвоягувалля, нозилярі в 
кдеат взжлафдлмї оагмы фз взкмлкм-
кмк абм е ілхзкз жакмлакз кмкнд-
рдлуії – лд є кдрмы лахмї праррі, рак 
пакм як і взжлафзрз, фз ндодгбафдла 
ілхзкз лмокакз КнАП фз КК віг-
нмвігайщліпрщ жа лдвзкмлалля їт оі-
хдлщ. У ущмку нзраллі кз кдрмгмйм-
гіфлм мбкдеуєкмпя лавдгдлзк взплм-
вкмк у фапрзлі, цм прмпуєрщпя нмйм-
едлщ пр. 44-3 КнАП. 

У фапрзлі кмкндрдлуії могалів кі-
пудвмгм пакмвоягувалля цмгм вном-
вагедлля кмлкодрлзт жабмомл – пйіг 
жгагарз і ном кмлпрзрууіилд ноавм ла 
нігнозєклзущку гіяйщліпрщ, лд жабм-
омлдлу жакмлмк, і ла номгмймхдлу в 
пр. 19 Оплмвлмгм Закмлу сулгакдл-
райщлу мплмву ноавмнмоягку ном рд, 
цм літрм лд кмед бурз нозкухдлзи 
омбзрз рд, цм лд ндодгбафдлм жакм-
лмгавпрвмк, ра мбкдедліпрщ Кмлпрз-
рууієы і жакмлакз нмвлмваедлщ і 
пнмпмбів гіяйщлмпрі могалів гдоеав-
лмї вйагз і могалів кіпудвмгм пакмв-
оягувалля. Якцм мпмба, цм нозря-
гаєрщпя гм агкіліпроарзвлмї вігнмві-
гайщлмпрі, нмправзрщ нзралля ном 
кмкндрдлуіы вігнмвіглмгм могалу 
нозикарз ндвлзи нознзп фз жабмом-
лу – уійкмк ікмвіолм, цм уд нзралля 
лдмбтіглм бугд взоіхзрз в кдеат 
кмлкодрлмї пноавз. Загаймк, уійкмк 
ікмвіолм, цм гдякі могалз кіпудвмгм 
пакмвоягувалля кмгйз ндодвзцзрз 
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нмвлмваедлля, вномвагеуыфз ндвлі 
нознзпз и жабмомлз.  

Дмпрунліпрщ лмокз. Ваейзвм вз-
жлафзрз, фз буйа вігнмвігла лмока 
гмпрунлмы, рмбрм мнубйікмвалмы.  

Вігнмвіглм гм ф. 5 пр. 59 Закмлу 
«Пом кіпудвд пакмвоягувалля в 
Укоаїлі», акрз могалів ра нмпагмвзт 
мпіб кіпудвмгм пакмвоягувалля лмо-
карзвлм-ноавмвмгм таоакрдоу лабз-
оаырщ фзллмпрі ж гля їт мсіуіилмгм 
мнозйыглдлля, якцм могалмк фз нм-
пагмвмы мпмбмы лд впралмвйдлм ніж-
ліхзи промк ввдгдлля узт акрів у гіы 
[14]. Закмл лд впралмвйыє фіркмгм 
нмоягку мнозйыглдлля оіхдлщ кіп-
удвмї оагз абм її взкмлавфмгм могалу, 
рмку в ущмку кмеурщ нозтмвуварзпщ 
озжзкз лдмнозйыглдлля рмгм фз іл-
хмгм акра. Ндмбтіглм ж’япуварз, фз 
буйм мнозйыглдлм вігнмвіглд оіхдл-
ля, абм йзхд ілсмокауіилд нмвігмк-
йдлля ном лщмгм. Такме кмед жлагм-
бзрзпя жвдолурзпя гм одгйакдлру 
вігнмвіглмгм могалу кіпудвмгм пакмв-
оягувалля абм и праруру рдозрмоіа-
йщлмї гомкагз. 

Нанозкйаг вігнмвіглм гм Рдгйа-
кдлру Кзївпщкмї кіпщкмї оагз, оіхдл-
ля Кзївоагз лмокарзвлм-ноавмвмгм 
таоакрдоу нігйягаырщ мсіуіилмку 
мнозйыглдллы хйятмк мнубйікувал-
ля у гаждрі Кзївоагз ―Ходцарзк‖ лд 
ніжліхд 30 глів ж кмкдлру їт нозил-
ярря ра лабзоаырщ фзллмпрі ж гля їт 
мсіуіилмгм мнозйыглдлля, якцм Кз-
ївоагмы лд впралмвйдлм бійщх ніжліи 
промк ввдгдлля узт оіхдлщ у гіы 
[15]. Алаймгіфла лмока цмгм мноз-
йыглдлля впіт омжнмоягедлщ лмока-
рзвлм-ноавмвмгм таоакрдоу хйятмк 
мнубйікувалля у гаждрі Кзївпщкмї кі-
пщкмї оагз ―Ходцарзк‖ ндодгбафдлм і 
в одгйакдлрі взкмлавфмгм могалу Кз-
ївпщкмї кіпщкмї оагз (Кзївпщкмї кіпщ-
кмї гдоеавлмї агкіліпроауії) [16]. 

Пмпралмвмы Сукпщкмгм андйя-
уіилмгм пугу віг 21 квірля 2020 о. в 
пноаві №583/1041/20 пкапмвалм нмп-
ралмву пугу ндохмї ілпралуії ном ла-
кйагдлля хроасу ра жакозрм пноаву, 
жгіглм мбправзл якмї гм агкілвігнмві-
гайщлмпрі нозрягавпя кдоівлзк кага-
жзлу, цм жгіиплывав рмогівйы, коік 

жапмбів гігієлз, ракме ілхзкз рмва-
оакз.  

Андйяуіилзи пуг лд нмгмгзвпя ж 
взплмвкакз пугу ндохмї ілпралуії 
ном гмвдгдліпрщ нмоухдлля жабмомлз, 
ніг фап гії каоалрзлу, ла рмогівдйщлу 
гіяйщліпрщ, яка ндодгбафає нозикал-
ля вігвігувафів, бугщ-якзкз ілхзкз 
рмваоакз лд жажлафдлзкз у вкажалм-
ку ндодйіку. Суг вкажав, цм в номрм-
кмйі лд жажлафдлм ндодйіку рмваоів, 
рмогівйя якзкз буйа лібзрм взявйдла 
ніг фап номвдгдлмї ндодвіокз. Пмка-
жалля пвігків, цм жгіиплывайз ндод-
віоку, ла ндодкмлалля андйяуіилмгм 
пугу, лд є лайделзк ра гмнупрзкзк 
гмкажмк ла нігрвдогедлля пкйагу 
агкіліпроарзвлмгм ноавмнмоухдлля, 
мпкійщкз іплуырщ мбґоулрмвалі пуклі-
вз в їт мб’єкрзвлмпрі [17]. 

Пдодгбафуваліпрщ лмокз. Ну і 
лагайі, лдмбтіглм ж’япуварз, фз є віг-
нмвігла лмока ндодгбафувалмы, рмбрм 
ландодг жомжукіймы. Опмба, номфзра-
вхз лмоку, нмвзлла карз жкмгу жом-
жукірз, цм їи омбзрз. Цд взкагає 
фіркмгм взжлафдлля рдокілмймгії. Ці-
йкмк кмейзві взнагкз, кмйз нози-
каыфз акр у нмпніту, пуб’єкр лмокмр-
вмодлля псмокуйывав ндвлу лмоку 
лджомжукійм (цмгм кмйа пуб’єкрів, 
жкіпру ноав ра мбмв’яжків). У ракзт 
взнагкат вігнмвігайщліпрщ нмвзлла 
взкйыфарзпя. 

Нанозкйаг нмпралмвмы Чдолівд-
ущкмгм андйяуіилмгм пугу віг 22 кві-
рля 2020 о. в пноаві № 726/437/20, 
пкапмвалм нмпралмву пугу ндохмї 
ілпралуії ном лакйагдлля хроасу ра 
жакозрм пноаву, жгіглм мбправзл якмї 
гм вігнмвігайщлмпрі нозрягавпя кмлр-
омйдо-капзо ймкбаогу, цм лд нознз-
лзв гіяйщліпрщ; андйяуіилзи пуг вка-
жав ла рд, цм жажлафдла мпмба є йзхд 
лаикалзк ноауівлзкмк, а лд бджнмпд-
одглік пуб’єкрмк, цм жгіиплывав гмп-
нмгаопщку гіяйщліпрщ, у уди ед фап 
вігнмвіглзк пуб’єкрмк гмпнмгаоы-
валля є ыозгзфлі мпмбз [18]. 

Ваейзвзкз, ж рмфкз жмоу ндодг-
бафувалмпрі, є нзралля жапрмпмвалмї 
в акрі рдокілмймгії. Нанозкйаг жга-
галмы нмпралмвмы Кабкілу №211 
(вігнмвіглм гм жкіл, улдпдлзт нмпра-
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лмвмы №255, жабмомляєрщпя вігвігу-
валля наоків, пквдоів, жмл вігнмфзл-
ку, йіпмнаокмвзт ра нозбдоделзт жмл, 
коік взгуйу гмкахліт рваозл мглієы 
мпмбмы ра в оажі пйуебмвмї лдмбтіг-
лмпрі  [9; 10]. Нармкіпрщ ояг іж узт 
рдокілів лд є мфдвзглзкз ж рмфкз 
жмоу йдкпзфлмгм рйукафдлля, а нмр-
одбуырщ жакмлмгавфмгм взжлафдлля. 
Нанозкйаг, цм в кіпрі Огдпа є ноз-
бдоделмы жмлмы? Впд кіпрм? Пйяеі? 
Набдодела – апсайщрмвала гмомга 
вжгмве нйяеів? А якцм ракзт гмоіг 
гдкійщка, і вмлз є наоайдйщлзкз? Чз 
є нозбдоделмы жмлмы ―Тоапа жгм-
омв’я‖? Алаймгіфлд прмпуєрщпя бугщ-
якмї вмгмикз в бугщ-якмку кіпуі 
Укоаїлз – цм пакд жабмомляєрщпя 
вігвігуварз? Агед Вмглзи кмгдкп 
Укоаїлз лд ндодгбафає взжлафдлля 
нмлярря ―нозбдодела жмла‖.  

Дм ілхзт рдокілів, ндодгбафдлзт 
нмпралмвмы №211,  ракме є лдкайм 

нзралщ цмгм їт ндодгбафувалмпрі. Щд 
мглзк нозкйагмк є рдокіл ―нози-
калля вігвігувафів‖ в жгагаліи нмпра-
лмві, жгіглм ж якмы жабмомлдлм омбм-
ру пуб’єкрів гмпнмгаоывалля, яка нд-
одгбафає нозикалля вігвігувафів 
(гайі в лмокі є урмфлдлля, якзт пакд 
пуб’єкрів ра лавмгярщпя взляркз, мг-
лак пак рдокіл жайзхаєрщпя лд-
омж’яплдлзк). Чз ндодгбафає, ланоз-
кйаг, нозикалля вігвігувафів номгае 
ланмїв і номгукрів таофувалля ―ла 
взліп‖? Тме гзпкодуія ноавмжапрмпм-
влзт могалів у жапрмпуваллі рдокілів 
є гмвмйі (кмейзвм лдмбґоулрмвалм) 
хзомкмы. 

Сугмва ноакрзка. За мндоарзв-
лмы ілсмокауієы Ддоеавлмї пугмвмї 
агкіліпроауії пралмк ла 24  квірля 
2020 о. гм пугів лагіихйм ла омжгйяг 
4851 номрмкмй жа пр. 44-3 КнАП, іж 
якзт нмвдолурм 533 ра омжгйялурм 
746 (Табйзуя 2) [19]. 

 
Табйзуя 2 

Кійщкіпрщ пноав ра оіхдлщ в пноават ном агкіл.ноавмнмоухдлля жа пр. 44-3 
КнАП жа мндоарзвлмы ілсмокауієы ДСА пралмк ла 24 квірля 2020 о. 

Пмкажлзк Кійщкіпрщ Вігпмрмк 

Нагіихйм номрмкмйів 4851 - 

Рмжгйялурм ра нмвдо-
лурм 1279 26,3% віг кійщкмпрі, хм лагіихйз 

Мардоіайз нмвдолурм 533 41,7% віг жаг. кійщкмпрі омжгйялурзт ра 
нмвдолурзт 

Рмжгйялурм пноав 746 58,3% віг жаг. кійщкмпрі омжгйялурзт ра 
нмвдолурзт 

Накйагдлм пряглдлля 105 
8,2% віг жаг. кійщкмпрі омжгйялурзт ра 
нмвдолурзт;  
14,1% віг омжгйялурзт пноав 

 
Такме вваеаєкм жа лдмбтіглд ла-

вдпрз ояг кмрзвів іж нмпралмв пугів 
ндохмї ілпралуії, жа пр. 44-3 КнАП, нм 
якзт пноавз буйм жакозрм фдодж вігпу-
рліпрщ пкйагу агкіліпроарзвлмгм ноа-
вмнмоухдлля. Сдодг лзт: (а) взнагкз, 
нм якзт лд буйм гмвдгдлм, цм вігнмві-

глзи жакйаг жгіиплывав нозимк вігві-
гувафів (вігпурліпрщ у кагажзлі фз 
жакйагі вігвігувафів); (б) вігпурліпрщ 
гмкажів рмгм, цм жгіиплывавпя номгае 
пакд рмваоу, рмогівйя якзк жабмомлд-
ла, в рми фап, кмйз номгае ілхмгм 
гмжвмйдлм, жгіиплдлля ндодвдждлщ 
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ноауівлзків нігнозєкпрва в кійщкмпрі 
бійщхд 10 мпіб; (в) Пмпралмва КМУ 
віг 11.03.2020 лд кіпрзрщ жабмомлз 
омжгоіблмї рмогівйі номгукракз тао-
фувалля, а кіпрзрщ жабмомлз омбмрз 
пуб'єкрів гмпнмгаоывалля, яка ндодг-
бафає нозикалля вігвігувафів, в рми 
фап, кмйз мпмба лд є пуб’єкрмк гмпнм-
гаоывалля; (г) пкйагалля номрмкмйу 
цмгм ілхмї мпмбз; (ґ) мпмба лд є 
пуб’єкрмк гмпнмгаоывалля ра лд жгіи-
плыє гмпнмгаопщку гіяйщліпрщ, а є йз-
хд вйаплзкмк нозкіцдлля; (г) нмпра-
лмвмы лакйагдлм жабмомлу лд ла рмо-
гівйы ндвлзкз взгакз рмваоів, а ла 
гіяйщліпрщ кагажзлів іж ндвлзк апмо-
рзкдлрмк (ноз лаявлмпрі в апморзкд-
лрі номгукрів таофувалля гіяйщліпрщ 
нігнагає ніг взлярмк); (д) вігпурліпрщ 
гмкажів рмогівйі бдж жапмбів ілгзвігуа-
йщлмгм жатзпру.  

У Єгзлмку гдоеавлмку одєпроі 
пугмвзт оіхдлщ пралмк ла 29 квірля 
2020 о. лак вгаймпя віглаирз 33 нмп-
ралмвз андйяуіилзт пугів іж нмпзйал-
ляк ла пр. 44-3 КнАП. Сдодг лзт 4 – 
жа андйяуіилзкз пкаогакз, одхра – 
цмгм ндодгафі пноавз жа нігпугліпры. 
Іж жгагалзт 4-т нмпралмв в 1 взнагку 
нмпралмву пугу ндохмї ілпралуії жа-
йзхдлм бдж жкіл, в 3-т взнагкат (ла-
вдгдлзт взцд [7; 17; 18]) – нмпралмву 
пкапмвалм, пноаву жакозрм жа вігпурлі-
пры пкйагу агкіліпроарзвлмгм ноавм-
нмоухдлля. 

Срмпмвлм нмпралмвз, в якіи оі-
хдлля пугу ндохмї ілпралуії жайзхд-
лм бдж жкіл, рм игдрщпя ном нмпралмву 
Кзївпщкмгм андйяуіилмгм пугу віг 
22.04.2020 у пноаві № 33/824/ 
1739/2020, якмы жайзхдлм бдж жагм-
вмйдлля андйяуіилу пкаогу в пноаві, 
жа мбправзлакз пноавз якмї вмгіи 18 
бдоджля 2020 о. ндодвмжзв нмлаг 10 
напаезоів мглмфаплм в аврмбупі, фзк 
нмоухзв упралмвйдлі нмпралмвмы Ка-
бкілу віг 16 бдоджля 2020 о. № 215 
ноавзйа цмгм каоалрзлу йыгди. Пмп-
ралмвмы Бмозпнійщпщкмгм кіпщкоа-
имллмгм пугу лакйагдлм хроас ла 
вмгія в омжкіоі 17000 гол [20]. 

Щмгм праррі 325 КК, рм лджваеа-
ыфз ла її іплувалля ж ндвлзкз жкіла-
кз цд ж ндовіплмї одгакуії КК, лак 

вгаймпя жлаирз в Єгзлмку одєпроі 
пугмвзт оіхдлщ йзхд мглу утвайу 
пугу андйяуіилмї ілпралуії (утвайа 
андйяуіилмгм пугу Дліномндромвпщкмї 
мбйапрі віг 23.06.2015 у пноаві 
№ 211/4582/14-к [21]), і емглмгм 
оіхдлля капауіилмї ілпралуії цмгм 
взомків, нмпралмвйдлзт жа мбвзлува-
фдлляк жа уієы праррды. Тме кмела ж 
ундвлдліпры вкажарз, цм уя лмока гм 
2020 омку буйа ―пнйяфмы‖. Чз бугд 
рак в нмгайщхмку – нмкаед фап.  

Взплмвкз. 1. Забмомлз, ндодгба-
фдлі праррды 325 КК ―Пмоухдлля па-
ліраолзт ноавзй і лмок цмгм жанмбі-
галля ілсдкуіилзк твмомбак ра капм-
взк мроуєлляк‖ (у фапрзлі нмоухдлля 
паліраолзт ноавзй і лмок цмгм жанм-
бігалля ілсдкуіилзк твмомбак) і нд-
одгбафдлі пр. 44-3 КнАП ―Пмоухдлля 
ноавзй цмгм каоалрзлу йыгди‖, є 
кмлкуоуыфзкз лмокакз, мплмвлмы 
вігкілліпры якзт є нмпзйалля у 
пр. 325 КК ла йдгірзклу кдру, і вігпу-
рліпрщ ракмгм нмпзйалля в пр. 44-3 
КнАП (ноз ущмку йдгірзкла кдра 
жабмомлз, ндодгбафдлмї пр. 44-3 КнАП 
є рієы е, цм і в пр. 325 КК).  

Вігнмвіглм, є лдмбтігліпрщ омж-
кдеувалля пкйагів вігнмвіглзт ноа-
вмнмоухдлщ ла жакмлмгавфмку оівлі. 
Агед ноавзйм каймжлафлмпрі лд бугд 
гмпрарлік гйя дсдкрзвлмгм омжкдеу-
валля пкйагів кмлкуоуыфзт агкіліпр-
оарзвлмгм і козкілайщлмгм ноавмнм-
оухдлщ йзхд пугмвмы ноакрзкмы. 
Ужгмгедлля вкажалі лмокз нмродбу-
ырщ ракме і жа омжкіоакз палкуіи у 
взгйягі хроасу. 

2. За козрдоіякз Елгдйя, агкіліп-
роарзвла вігнмвігайщліпрщ жа пр. 44-3 
КнАП ―Пмоухдлля ноавзй цмгм ка-
оалрзлу йыгди‖ кає козкілайщлзи 
таоакрдо, лд жваеаыфз ла її ндодгба-
фдлля лд в Козкілайщлмку кмгдкпі. 
Вігнмвіглм, пйіг мпмбйзвм одрдйщлм 
мсмокйыварз и омжгйягарз вігнмвіглі 
кардоіайз, взтмгяфз ж лайделмї взкм-
гйзвмпрі гм якмпрі жакмлу, ж гмгдо-
еалляк ноава ла жатзпр, ноджукнуії 
лдвзлувармпрі, впіт ілхзт ноав, цм 
взнйзваырщ іж козкілайщлмгм номуд-
пуайщлмгм апндкру пр. 6, пр. 7 Євом-
ндипщкмї кмлвдлуії ном жатзпр ноав 
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йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг ра 
пр. 4 Помрмкмйу №7 гм лдї. 

3. За нозлузнмк non bis in idem, 
псмокуйщмвалзк у пр. 4 Помрмкмйу 
№7 гм Кмлвдлуії, лдкмейзвзк є ноз-
ряглдлля мпмбз, цм вед буйа нозряг-
лура гм агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщ-
лмпрі жа пр. 44-3 КнАП, гм козкілайщ-
лмї вігнмвігайщлмпрі жа пр. 325 КК жа 
узк ед ноавмнмоухдлляк (жа узк ед 
сакрмк). Вігнмвіглд ноавзйм ноауыє 
жа укмвз, якцм у пноаві нозилярм 
оіхдлля, цм лабоайм жакмллмї пзйз, і 
лд буйм впралмвйдлм ілхзт ваейзвзт 
мбправзл гіялля. 

4. Поз мсмокйдллі і омжгйягі ка-
рдоіайів ном агкіліпроарзвлі ноа-
вмнмоухдлля жа пр. 44-3 КнАП ваорм 
жа нозлузнмк nullum crimen, nulla 
poena sine lege ндодвіоярз лапрунлі 
ваейзві кмкдлрз: 1) фз гіяв ла км-
кдлр вфзлдлля ноавмнмоухдлля віг-
нмвіглзи жакмл ра нігжакмллзи акр, 
нмоухдлля  якмгм ілкозкілуєрщпя 
мпмбі (кмкндрдлрліпрщ могалу, цм 
нозиляв вігнмвіглу лмоку нігжакмл-
лмгм акра, вігпурліпрщ имгм одромпнд-
крзвлмї гії), 2) фз буйз вігнмвіглі 
лмокз жакмлу ра нігжакмллмгм акру 
якіплзкз, гмпрунлзкз ра ндодгбафу-
валзкз гйя мпмбз (фз буйз вмлз 
мнубйікмвалі (пакд акрз, а лд ілсмо-
кауіилі нмвігмкйдлля ном лзт), фз 
гмпрарлщм фіркм і жомжукійм в лзт 
взкйагдлі вігнмвіглі нознзпз ра жа-
бмомлз – цмгм кмйа пуб’єкрів, їт ноав 
і мбмв’яжків – кмку пакд і цм лайд-
езрщ омбзрз, абм гйя кмгм і цм жабм-
омляєрщпя). Поз муілуі ндодгбафува-
лмпрі лмокз пйіг воатмвуварз кме-
йзвзи оіжлзи прунілщ ндодгбафувалм-
прі лмок гйя пндуіайіпрів (кдгзків, 
нігнозєкуів, кдоівлзків ра гомкагял-
лдпндуіайіпрів), жмкодка, жомжукійіпрщ 
і взжлафдліпрщ жапрмпмвалзт у жабм-
омлі рдокілів. 

5. Взжлафаыфз, фз є рі фз ілхі лм-
окз нігжакмллзт акрів, рзкз лмо-
какз, ла нмоухдлля якзт вкажує жа-
кмлмгавдущ у бйалкдрліи вігпзйуі жі 
пр. 44-3 КнАП, пйіг, ла лаху гукку, 
взтмгзрз ж: (1) вужщкмгм рйукафдлля 
рдокілу ―жакмлмгавпрвм‖, гм якмгм пйіг 
віглмпзрз йзхд жакмлз, а ракме нмп-

ралмвз Вдотмвлмї Рагз, акрз Поджз-
гдлра ра Кабкілу, нозилярі в кдеат їт 
нмвлмваедлщ ра вігнмвіглм  гм  Кмл-
прзрууії  Укоаїлз  і  жакмлів Укоаїлз; 
(2) рмгм, цм могалакз кіпудвмгм пакм-
воягувалля є йзхд пійщпщкі, пдйзцлі, 
кіпщкі, оаимллі, мбйаплі, оаимллі в 
кіпрат оагз ра взкмлавфі могалз (км-
кірдрз) вігнмвіглзт кіпудвзт оаг; 
оіжлмкалілрлі ілхі могалз (в р. ф. 
проукруолі нігомжгійз абм нмпріилі і 
рзкфапмві кмкіпії оаг і їт взкмлкмків) 
– жа Кмлпрзрууієы лд є могалакз кіп-
удвмгм пакмвоягувалля. Пмоухдлля 
оіхдлщ ракзт нігомжгійів і кмкіпіи лд 
кмеурщ, ла лаху гукку, ряглурз жа 
пмбмы вігнмвігайщліпрщ жа пр. 44-3 
КнАП. 

6. Злафлзи омжкіо палкуії жа 
пр. 44-3 КнАП, кмлкуодлрліпрщ пкйа-
гів ноавмнмоухдлщ, првмоыырщ гва 
мплмвлі кмоунуіилі озжзкз: кмейз-
віпрщ жймвезвалля промкакз гавлмпрі 
(ноз лдкмейзвмпрі вфаплм омжгйялурз 
агкілпноаву), ра, вйаплд, ноаглдлля 
―взоіхзрз‖ пноаву кдлхзк хроасмк 
―ла кіпуі‖. А лзжщка якіпрщ лмок, бйа-
лкдрлзи таоакрдо хйятмк вігпзйкз ла 
лмокз нігжакмллзт акрів, цм пкйаглі 
гйя омжукілля (а мред є нзралля гм 
гмпрунлмпрі і ндодгбафувалмпрі жакм-
лу), вігпурліпрщ ндодтіглмгм ндоімгу 
ндодг лабоалляк лмокакз фзллмпрі – 
нігвзцуырщ уі озжзкз. 

7. З рмфкз жмоу взжлафдлля гії жа-
кмлів у фапі, кає жлафдлля гара нубйі-
кауії жакмлів, жажлафдла у вігнмвіглм-
ку взгаллі. В рми ед фап, сакрзфлм 
вігнмвіглд взгалля кмед бурз мнуб-
йікмвалм ніжліхд. Поз муілуі е гмпру-
нлмпрі жакмлу жа нозлузнмк nullum 
crimen, nulla poena sine lege лдмбтіглм 
воатмвуварз сакрзфлу гмпрунліпрщ 
лмокз, а лд йзхд жажлафдлу рзнмгоа-
сієы гару нубйікауії. 

Взпймвйыыфзпщ цмгм ндопндкрзв 
гмпйігедлщ нмоухдлмї номбйдкарзкз, 
взпймвзкм пнмгівалля рмгм, цм лаи-
бйзефзк фапмк каоалрзллі мбкдедл-
ля жавдохарщпя, і в каибурлщмку 
Укоаїла цд гмвгм лд карзкд пноаву ж 
алаймгіфлзкз пзруауіякз. Вмглмфап, 
як взглм ж лахмї праррі, вігнмвігла 
псдоа нмродбує лайделмгм лмокарзв-
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лмгм, а ракме лаукмвмгм і ноакрзфлмгм 
жабджндфдлля, і рмку, бджндодфлм, ном-

гмвеує пралмвзрз лдабзякзи лаукм-
взи і ноакрзфлзи ілрдодп. 
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Коавфук О. О. Агкіліпроарзвла ра (абм) козкілайщла вігнмвігайщліпрщ жа нм-

оухдлля каоалрзлу йыгди 
У праррі алайіжуырщпя лмва лмока пр. 44-3 Кмгдкпу ном агкіліпроарзвлі ноавмнм-

оухдлля (КнАП) в її нмоівляллі ж кмлкуоуыфмы лмокмы пр. 325 Козкілайщлмгм км-
гдкпу Укоаїлз, цм ндодгбафаырщ агкіліпроарзвлу і козкілайщлу вігнмвігайщліпрщ жа 
нмоухдлля каоалрзлу йыгди. Нмока праррі 44-3 КнАП лабоайа фзллмпрі ж 17 бдоджля 
2020 о., і буйа акрзвлм вномвагедла в агкіліпроарзвлу і пугмву ноакрзку. Ця лмока 
ндодгбафає вігнмвігайщліпрщ жа нмоухдлля каоалрзлу йыгди, є бйалкдрлмы і вігпзйає 
ла нігжакмллі акрз. Навмгярщпя гдякі одкмкдлгауії цмгм мсмокйдлля ра омжгйягу 
вігнмвіглзт кардоіайів жа пр. 44-3 КнАП. Змкодка, вкажуєрщпя ла лдмбтігліпрщ ндодві-
окз якмпрі, гмпрунлмпрі ра ндодгбафувалмпрі лмок. Помвдгдлм алайіж пугмвмї ноакрз-
кз. Вкажуєрщпя ла лдмбтігліпрщ упулдлля кмлкуодлуії лмок ра урмфлдлля рдокілмймгії 
фдодж влдпдлля жкіл гм жакмлмгавпрва. 

Кйыфмві пймва: нмоухдлля каоалрзлу йыгди; COVID-19; хроас жа нмоухдлля 
каоалрзлу; нмоухдлля паліраолзт ноавзй; non bis in idem; nullum crimen, nulla poena 
sine lege. 

 
 
Коавфук А. О. Агкзлзпроарзвлая з (зйз) угмймвлая мрвдрпрвдллмпрщ жа лаоу-

хдлзя каоалрзла йыгди 
В прарщд алайзжзоуырпя лмвая лмока пр. 44-3 Кмгдкпа мб агкзлзпроарзвлшт 

ноавмлаоухдлзят (КмАП) в дд поавлдлзз п кмлкуозоуыцди лмокми пр. 325 Угмймв-
лмгм кмгдкпа Укоазлш, нодгупкарозваыцзд агкзлзпроарзвлуы з угмймвлуы мрвдрп-
рвдллмпрщ жа лаоухдлзд каоалрзла йыгди. Нмока прарщз 44-3 КмАП впрунзйа в пзйу 
п 17 каора 2020 г., з бшйа акрзвлм влдгодла в агкзлзпроарзвлуы з пугдблуы ноак-
рзку. Эра лмока нодгупкарозвадр мрвдрпрвдллмпрщ жа лаоухдлзд каоалрзла йыгди, 
явйядрпя бйалкдрлми з мрпшйадр к нмгжакмллшк акрак. Позвмгярпя лдкмрмошд одкм-
кдлгаузз нм мсмокйдлзы з оаппкмродлзы пммрвдрпрвуыцзт кардозаймв нм пр. 44-3 
КмАП. В фапрлмпрз, укажшвадрпя ла лдмбтмгзкмпрщ номвдокз кафдпрва, гмпрунлмпрз з 
нодгпкажудкмпрз лмок. Помвдгдл алайзж пугдблми ноакрзкз. Укажшвадрпя ла лдмбтм-
гзкмпрщ упроалдлзя кмлкуодлузз лмок з урмфлдлзя рдокзлмймгзз нурдк влдпдлзя 
зжкдлдлзи в жакмлмгардйщпрвм. 

Кйыфдвшд пймва: лаоухдлзд каоалрзла йыгди; COVID-19; хроас жа лаоухдлзд 
каоалрзла; лаоухдлзд палзраолшт ноавзй; non bis in idem; nullum crimen, nulla poena 
sine lege. 

 



Адміністративна та (або) кримінальна відповідальність за порушення . . . 
 

 

           115  

Kravchuk O. Administrative and (or) criminal liability for violations of the 
quarantine of people 

New rules of Article 44-3 of the Code of Administrative Offenses (CoAO) and 
Article 325 of the Criminal Code of Ukraine are analyzed in the article. These rules set 
for criminal and administrative liability for quarantine violations. These rules are 
competing. Article 44-3 of CoAO entered into force on 17 March 2020. It was 
immediately implemented in administrative and judicial practice. This rule sets for 
liability for quarantine violations, it is blanket and refers to by-laws. According to Engel's 
criteria, the author points out that administrative responsibility under Article 44-3 of the 
CoAO is criminal in its nature. The large amount of sanctions and the competition of 
rules create corruption risks.  

Some recommendations for filing and consideration of the relevant cases under 
Article 44-3 of CoAO are made in the article. In particular, it is necessary to check: 1) 
whether the relevant violated rules of the law and by-law act in force at the time of the 
offense (competence of the body adopted the relevant by-law act, lack of its retrospective 
effect), 2) quality, accessibility and foreseeability of the law and by-law act for the 
individual. The author notes that due the principle of non bis in idem, it is impossible to 
bring a person who has already been brought to administrative responsibility under 
Article 44-3 of CoAO to criminal responsibility under Article 325 of the Criminal Code 
on the same offense (on the same fact). This rule only works if a valid decision is made in 
the case and no other important circumstances of action have been established.  

The author described the category of by-laws violation of which can lead to liability 
under Article 44-3 of CoAO. He notes that only local councils and their executive bodies 
(committees) are local self-government bodies according to the Constitution. Various 
other bodies (including structural subdivisions or permanent and temporary committees 
of councils and their executive committees) - are not local self-government bodies. 
Violations of this subdivisions’ or committees’ decisions shouldn’t lead to liability under 
Article 44-3 of CoAO. The case law is analyzed. It is necessary to eliminate the 
competition of rules by amending the legislation. 

Key words: violation of the quarantine of people; COVID-19; fine for violation of 
the quarantine; violation of sanitary rules; non bis in idem; nullum crimen, nulla poena 
sine lege. 


