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АНОТАЦІЯ 

 

 

Чернявська О.М. Адміністративно-правові аспекти доказування у справах 

про порушення митних правил. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2021. 

Робота присвячена дослідженню адміністративно-правових аспектів 

доказування у справах про порушення митних правил. 

У дисертації розкрито ґенезу наукової думки щодо здійснення доказування 

у справах про порушення митних правил. Виокремлено етапи розвитку 

наукової думки, визначено характерні особливості, притаманні кожному із них. 

Обґрунтовано, що поява наукових розробок з проблематики доказування в 

митній сфері пов’язана насамперед із прийняттям нових редакцій Митного 

кодексу України. Встановлено, що, незважаючи на значну кількість наукових 

досліджень з питань здійснення доказування у справах про порушення митних 

правил, поза увагою науковців залишилися окремі аспекти, в тому числі 

пов’язані з реорганізаційними перетвореннями в митній системі, методикою 

здійснення доказування у справах про порушення митних правил, що й 

зумовило необхідність їх висвітлення. 

Запропоновано авторське визначення поняття «доказування у справах про 

порушення митних правил» як розумової, практичної діяльності суб’єктів 

митних відносин, що полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою 

встановлення обставин, які мають значення для правильного та об’єктивного 

вирішення справи про порушення митних правил. 

Визначено стадію доказування у справах про порушення митних правил як 

сукупність дій посадових осіб митниці, суду та інших суб’єктів, спрямованих 
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на формування предмета доказування, збирання, подання, дослідження доказів 

та їх правову оцінку. 

Обґрунтовано існування в правовій доктрині окремого інституту – 

доказування у справах про порушення митних правил, який є системою 

відносно відокремлених від інших і пов’язаних між собою правових норм, які 

регулюють процесуальні дії посадових осіб митниці, суду та інших суб’єктів зі 

збору, фіксації, отримання, зберігання, оцінки доказів, а також їхній 

адміністративно-правовий статус. Особливістю даного інституту є його 

міжгалузевий характер, що відображається в регулюванні відносин, які мають 

багатосторонній режим правового захисту нормами митного та 

адміністративного права. В основі даного інституту лежать, з одного боку, 

владні повноваження митного органу та суду, а з іншого – права учасників, які 

беруть участь у митних розслідуваннях. 

Вказано, що правове регулювання доказування у справах про порушення 

митних правил, які розглядаються митними органами, відрізняється від того, 

що розглядається у судовому порядку. При цьому процедура доказування у 

судовому процесі нерозривно пов’язана зі всіма нормами процесуального 

закону, який визначає завдання судочинства, регулює проведення 

адміністративно-процесуальних і судових дій, спрямованих на збирання та 

закріплення, перевірку та оцінку доказів, встановлює особливості дослідження 

та оцінки доказів у різних стадіях процесу і по певних категоріях справ. 

Запропоновано декілька класифікацій доказів у справах про порушення 

митних правил, зокрема, залежно від: 1) суб’єкта, на якого покладено обов’язок 

надання доказу; 2) форми вираження доказу; 3) порядку фіксування; 4) порядку 

отримання, ін. Охарактеризовано кожний із видів доказів у справах про 

порушення митних правил. 

Запропоновано під терміном «предмет доказування у справах про 

порушення митних правил» розуміти коло закріплених у законі обставин, які 

повинні бути встановлені під час доказування у кожній справі про порушення 

митних правил. 
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Обґрунтовано виділення в структурі доказування у справах про порушення 

митних правил п’яти основних стадій: 1) безпосереднє виявлення порушення 

митних правил або наявність інформації про можливе вчинення порушення 

митних правил; 2) фіксація (документування) порушення митних правил 

шляхом складення протоколу або наявності інформації про можливе вчинення 

порушення митних правил, підготовка відповідних запитів до компетентних 

органів (в тому числі до іноземних); 3) зберігання доказів; 4) дослідження; 

5) перевірка та оцінка доказів. 

Додатковими стадіями доказування у справах про порушення митних 

правил можна також вважати збір доказів; отримання свідчень, їх 

використання; направлення матеріалів справи про порушення митних правил 

(за окремими статтями) до суду; розгляд справи про порушення митних правил; 

винесення постанови та її перегляд у зв’язку з оскарженням. 

Встановлено, що правовідносини доказування у справах про порушення 

митних правил мають комплексний характер і врегульовані нормами Митного 

кодексу України, Кодексом України про адміністративні правопорушення та в 

деяких випадках положеннями Кодексу адміністративного судочинства 

України, які по-різному регулюють одні й ті самі відносини. Така ситуація на 

практиці призводить до неоднозначного розуміння суб’єктами доказування 

своїх прав, гарантій і обов’язків, а в деяких випадках і до зловживань ними з 

боку зацікавлених осіб. Особливостями є правове регулювання одночасно 

двома кодексами (Митним кодексом України та Кодексом України про 

адміністративні правопорушення), які містять норми як матеріального, так і 

процесуального права; розгляд справи в межах першої та другої інстанцій 

(касаційне оскарження не передбачено); звужене коло учасників судового 

процесу (відсутній позивач та відповідач, натомість є особа, яка притягується 

до адміністративної відповідальності, та особа, в присутності якої здійснюється 

розгляд справи, – представник митного органу). 

Запропоновано суб’єктів доказування у справах про порушення митних 

правил класифікувати на види, а саме суб’єктів: 1) наділених владними 
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повноваженнями, які безпосередньо беруть участь у процесі доказування 

(зокрема, суд, представники митного органу); 2) які безпосередньо беруть 

участь у процесі доказування та особисто зацікавлені в результатах розгляду 

справи про порушення митних правил (зокрема, особи, які притягуються до 

адміністративної відповідальності за порушення митних правил або 

підозрюються у вчиненні порушень митного законодавства, заінтересовані 

особи (зокрема, власники товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення)); 3) які сприяють здійсненню доказування у справах про 

порушення митних правил (зокрема, свідки; експерти; перекладачі; поняті).  

Наголошено, що коло осіб, які беруть участь у провадженні у справах про 

порушення митних правил, є іншим, ніж в адміністративному, цивільному, 

господарському чи кримінальному судочинстві, де наявні треті особи, позивач, 

відповідач тощо. 

Акцентовано увагу на відсутності в митному законодавстві положень про 

основні засади, на підставі яких повинно здійснюватися провадження у справі 

про порушення митних правил, в тому числі й доказування. 

Виокремлено систему принципів доказування у справах про порушення 

митних правил, яка складається з принципів: 1) верховенства права; 

2) законності; 3) змагальності; 4) гласності і відкритості; 5) презумпції 

невинуватості та забезпечення доведеності вини; 6) диспозитивності та 

офіційного з’ясування всіх обставин у справі; 7) свободи подання доказів і 

доведення в суді їх переконливості; 8) заохочення доброчесності; 

9) безпосередності дослідження доказів; 10) розумності строків розгляду справи 

судом; 11) неприпустимості зловживання процесуальними правами; 

12) обов’язковості судового рішення; 13) забезпечення права на апеляційний 

перегляд справи; 14) відшкодування витрат та ін. 

Зазначено, що залежно від джерела закріплення, права суб’єктів, які беруть 

участь у процесі доказування у справах про порушення митних правил, можна 

класифікувати на: 1) ті, що закріплені в Митному кодексі України; 2) ті, що 

передбачені в Кодексі України про адміністративні правопорушення.  
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Обґрунтовано, що у справах про порушення митних правил доказове 

значення мають: протокол про порушення митних правил, протоколи 

процесуальних дій, додатки до зазначених протоколів; пояснення свідків; 

пояснення особи, яка притягується до відповідальності; висновок експерта; 

інші документи (належним чином завірені їх копії або витяги з них) та 

інформація, у тому числі та, що перебуває в електронному вигляді; товари – 

безпосередні предмети порушення митних правил, товари зі спеціально 

виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для 

приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного 

контролю, транспортні засоби, що використовувалися для переміщення 

безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон 

України. 

Визначено, що методикою здійснення доказування у справах про 

порушення митних правил є сукупність дій уповноважених на здійснення 

провадження у справах про порушення митних правил осіб, основні правила, 

способи, методи, алгоритм дій, за допомогою яких здійснюється збирання, 

перевірка та оцінка доказів та які проводяться для встановлення обставин, що 

мають значення для правильного вирішення справи. 

Визначено шляхи удосконалення правового регулювання інституту 

доказування у справах про порушення митних правил, сформульовано 

пропозиції щодо внесення змін та доповнень до чинного законодавства, а також 

необхідності у розробленні нових актів законодавства. 

Наголошено на необхідності розробки: Методичних рекомендацій, 

спрямованих на покращення роботи посадових осіб під час здійснення 

провадження у справах про порушення митних правил, в яких окремий розділ 

буде присвячений процесу доказування; Методики доказування у справах про 

порушення митних правил; законопроєкту «Про Митно-процесуальний кодекс 

України». 

Ключові слова: адміністративна відповідальність, вина, докази, 

доказування, дослідження, істина, митні органи, митні розслідування, 
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перекладач, письмові докази, пояснення, провадження, протокол, свідок, справа 

про порушення митних правил, суд.  

 

 

SUMMARY 

 

 

Chernyavska O.M. Administrative and legal aspects of proving in cases of violation 

of customs rules. – Qualification scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law: Specialty 12.00.07 – administrative law and 

process; finance law; information law. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 

2021. 

The work is devoted to the study of administrative and legal aspects of proving in 

cases of violation of customs rules. 

The dissertation covers the genesis of scientific thought on the implementation of 

proving in cases of violation of customs regulations. The development stages of scientific 

thought are singled out, and the characteristic features inherent in each of them are 

determined. 

It is substantiated that the emergence of scientific developments on the issue of proof 

in the customs sphere is primarily associated with the adoption of new versions of the 

Customs Code of Ukraine. It is established that, despite a significant amount of scientific 

research on the implementation of evidence in cases of violation of customs rules, 

scientists have ignored certain aspects, including those related to reorganization changes 

in the customs system, methods of evidence in cases of violation of customs rules. , which 

necessitated their coverage. 

The author's definition of the concept of "evidence in cases of violation of customs 

rules" as a mental, practical activity of the subjects of customs relations, which consists in 

collecting, verifying and evaluating evidence to establish the circumstances relevant to the 

correct and objective resolution of the case of violation of customs rules. 



8 

The stage of proving in cases of violation of customs rules is defined as a set of 

actions of officials of customs, court and other entities aimed at forming the subject of 

proof, collection, submission, examination of evidence and their legal assessment. 

The research substantiates the existence of a separate institution in the legal 

doctrine – proving in cases of violation of customs rules, which is a system of relatively 

separate from other and related legal norms governing the procedural actions of customs 

officials, courts and other entities to collect, fix, receipt, storage, evaluation of evidence, 

as well as their administrative and legal status. The peculiarity of this institute is its 

intersectoral nature which is manifested in the regulation of relations that have a 

multilateral regime of legal protection by customs and administrative law. This institution 

is based, on the one hand, on the powers of the customs authority and the court, and on the 

other  the rights of participants who take the part in customs investigations. 

It is stated that the legal regulation of proving in cases of violation of customs rules, 

which are considered by the customs authorities, differs from one that is considered in 

court. At the same time, the procedure of proving in court is inextricably linked with all 

the rules of procedural law, which recognizes the tasks of justice, regulates administrative 

and procedural and judicial actions aimed at collecting and consolidating, verifying and 

evaluating evidence, establishes features of research and evaluation of evidence. different 

stages of the process and in certain categories of cases. 

Several classifications of proving in cases of violation of customs rules are proposed, 

in particular: depending on: 1) the subject who is obliged to provide evidence; 2) the form 

of evidence expression; 3) the order of fixing; 4) the order of receipt, etc. Each of the 

types of proving in cases of violation of customs rules is described. 

It is proposed to regard the term “subject of proving in cases of violation of customs 

rules” as the range of circumstances established by law, which must be established while 

proving in each case of violation of customs rules. 

The determination of five main stages in the structure of proving in cases of violation 

of customs rules is substantiated: 1) a direct identification of violation of customs rules, or 

the availability of information about possible violations of customs rules; 2) fixation 

(documentation) of violation of customs rules by drawing up a report, or in case of the 
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availability of information on possible commission of violation of customs rules, 

preparation of relevant inquiries to the competent authorities (including foreign ones); 

3) storage of evidence; 4) research; 5) verification and evaluation of evidence. 

Additional stages of evidence in cases of violation of customs rules can also be 

considered the collection of evidence; obtaining evidence, their use; sending case 

materials on violation of customs rules (under certain articles) to the court; consideration 

of a case of violation of customs rules; issuance of a decision and its review in connection 

with the appeal. 

It is established that the legal relationship of evidence in cases of violation of 

customs rules is complex and regulated by the Customs Code of Ukraine, the Code of 

Administrative Offenses and in some cases the provisions of the Code of Administrative 

Procedure of Ukraine, which differently regulate the same relations. This situation in 

practice leads to ambiguous understanding of the subjects of proof of their rights, 

guarantees and obligations, and in some cases to their abuse by stakeholders. The 

peculiarities are the legal regulation of two codes at the same time (the Customs Code of 

Ukraine and the Code of Ukraine on Administrative Offenses), which contain norms of 

both substantive and procedural law; consideration of the case within the first and second 

instances (no cassation appeal is provided); a narrowed circle of participants in the trial 

(there is no plaintiff and defendant, instead there is a person who is brought to 

administrative responsibility, and the person in whose presence the case is being 

considered - a representative of the customs authority). 

It is proposed to classify the subjects of evidence in cases of violation of customs 

rules into types, namely subjects: 1) endowed with the powers of authority that are 

directly involved in the process of proof (in particular, the court, representatives of the 

customs authority); 2) who are directly involved in the process of proving and are 

personally interested in the results of the case of violation of customs rules (in particular, 

persons prosecuted for violation of customs rules or suspected of violating customs 

legislation, interested persons (in particular, owners of goods, commercial vehicles)); 

3) which contribute to the implementation of evidence in cases of violation of customs 

rules (in particular, witnesses; experts; translators; witnesses). 
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It is emphasized that the range of persons involved in proceedings on violations of 

customs rules is different than in administrative, civil, commercial or criminal 

proceedings, where there are third parties, plaintiff, defendant, etc. 

.Emphasis is placed on the lack in the customs legislation of provisions on the 

fundamental principles on the basis of which proceedings should be conducted in the case 

of violation of customs rules, including evidence. 

The system of principles of proof in cases of violation of customs rules, which 

consists of the principles of: 1) the rule of law; 2) legality; 3) competition; 4) publicity and 

openness; 5) presumptions of innocence and ensuring proof of guilt; 6) dispositiveness 

and official clarification of all circumstances in the case; 7) freedom to present evidence 

and prove in court their persuasiveness; 8) promotion of integrity; 9) the immediacy of the 

study of evidence; 10) reasonable time of consideration of the case by the court; 

11) inadmissibility of abuse of procedural rights; 12) binding nature of the court decision; 

13) ensuring the right to an appellate review of the case; 14) reimbursement of expenses, 

etc. 

It is noted that depending on the source of consolidation, the rights of entities 

involved in the process of proving in cases of violation of customs rules can be classified 

into: 1) ones enshrined in the Customs Code of Ukraine; 2) ones provided for in the Code 

of Ukraine on Administrative Offenses. 

It is substantiated that in cases of violation of customs rules the following have 

evidential value: the protocol on violation of customs rules, protocols of procedural 

actions, appendices to the specified protocols; explanations of witnesses; explanation of 

the person being prosecuted; expert opinion; other documents (duly certified copies or 

extracts from them) and information, including that in electronic form; goods - direct 

objects of violation of customs rules, goods with specially made storages (hiding places) 

used to hide direct objects of violation of customs rules from customs control, vehicles 

used to move direct objects of violation of customs rules across the customs border of 

Ukraine. 

It is determined that the method of proving in cases of violation of customs rules is a 

set of actions of persons authorized to conduct proceedings in cases of violation of 
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customs rules, basic rules, methods, techniques, algorithm by which the collection, 

verification and evaluation of evidence establishing the circumstances that are important 

for the proper resolution of the case. 

Ways to improve the legal regulation of the institution of proving in cases of 

violation of customs rules are established, and the proposals for amendments to current 

legislation, as well as the need to develop new legislation, are made. 

Emphasis is placed on the need to develop: Methodological recommendations aimed 

at improving the work of officials during the proceedings in cases of violation of customs 

rules, in which a separate section will be devoted to the process of proof; Methods of 

proving in cases of violation of customs rules; the bill "On the Customs Procedure Code 

of Ukraine". 

Key words: administrative liability, case of violation of customs rules, court, customs 

authorities, customs investigations, evidence, explanation, guilt, interpreter, investigation, 

proceedings, protocol, proving, truth, witness, written evidence. 
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ВСТУП 

 

 

Запобігання та протидія контрабанді та порушенням митних правил є 

проблемою, яка має транскордонний характер. Усі країни світу докладають 

спільних зусиль у напрямі недопущення незаконного переміщення через їхні 

кордони зброї, наркотичних речовин, культурних цінностей, інших товарів та 

транспортних засобів комерційного призначення. З кожним роком 

удосконалюються способи контрабандних переміщень товарів. 

Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил залишається 

одним із пріоритетних завдань, покладених на митні органи. Вжиття заходів, 

спрямованих на запобігання незаконним переміщенням через митний кордон 

України, дозволяє не лише створити сприятливі умови для розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності, але й забезпечити безпеку суспільства.  

Виявлення порушень митного законодавства є першим етапом 

складного процесу здійснення провадження у справах про порушення митних 

правил, який може вважатись успішно завершеним за умови встановлення 

особи правопорушника та доведення в установленому законом порядку його 

вини. Досягнення позитивного результату забезпечується доказуванням у 

справах про порушення митних правил, за допомогою якого митні органи та 

суди реалізують основні завдання щодо своєчасного, всебічного, повного та 

об’єктивного з’ясування обставин кожної справи; виявлення причин та умов, 

що сприяли порушенням митних правил; прийняття законних рішень про 

притягнення винних осіб до відповідальності. 

Доказування у цивільному, адміністративному, господарському та 

кримінальному процесах урегульовано на законодавчому рівні у 

спеціалізованих кодифікованих актах. Цей процес постійно вдосконалюється, 

вносяться зміни, розширюються права суб’єктів правовідносин, 

використовується передовий світовий досвід, що, на жаль, не можна сказати 

про інститут доказування у справах про порушення митних правил. 
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Попри одночасне врегулювання нормами Митного кодексу України та 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, процес доказування у 

справах про порушення митних правил є недосконалим та не досить 

урегульованим на законодавчому рівні. 

Важливість дослідження основних засад доказування у справах про 

порушення митних правил має важливе методологічне та практичне 

значення, оскільки встановлення складу митного правопорушення є 

підставою для притягнення винної особи до відповідальності. 

Правовий механізм регулювання процесу доказування у справах про 

порушення митних правил повинен бути максимально простим, прозорим, 

досконалим. Оскільки учасники зовнішньоекономічних відносин, як правило, 

є нерезидентами, які можуть бути потерпілою стороною або суб’єктом, який 

притягується до відповідальності, результати розгляду справ про порушення 

митних правил виступають ще й чинником, що формує імідж нашої держави 

на міжнародній арені. 

Аналіз судової практики окремих категорій справ про порушення 

митних правил свідчить про неоднакове застосування судами норм 

матеріального та процесуального права. Така ситуація є зазвичай наслідком 

відсутності належної доказової бази, яка формується посадовою особою 

митного органу як під час здійснення митного розслідування, так і 

безпосередньо в суді. 

Актуальність вибраної теми дисертаційної роботи зумовлена 

відсутністю комплексного дослідження адміністративно-правових засад 

здійснення доказування у справах про порушення митних правил, 

необхідністю визначення кола суб’єктів доказування з огляду на 

реорганізаційні процеси, що відбулись у системі митних органів; окреслення 

предмета, меж та елементів доказування; виокремлення особливостей 

доказування у справах про порушення митних правил та критеріїв оцінки 

доказів; проведення аналізу причин закриття судом справ про порушення 

митних правил; 
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Аналіз останніх досліджень. Науково-теоретичною основою 

дослідження стали висновки, зроблені провідними вченими у сфері теорії 

держави і права, цивільного права, філософії, адміністративного права та 

процесу, митного права, кримінального права, такими як: В.Б. Авер’янов, 

В.І. Адамович, І.Г. Бережнюк, Р.С. Бєлкін, Л.Р. Біла-Тіунова, 

Н.І. Білак, І.В. Болокан, О.Г. Бондар, М.Ю. Віхляєв, Ш.Н. Гаджиєва, 

В.І. Галаган, Є.В. Гармаш, Є.В. Додін, В.В. Доненко, С.А. Дуженко, 

А.В. Дусик, Ю.М. Дьомін, В.Ф. Зверховська, О.Л. Калашникова, 

С.В. Ківалов, С.В. Князєв, Л.П. Коваленко, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, 

Б.А. Кормич, О.В. Кузьменко, Є.В. Курінний, С.М. Кушнір, В.А. Ліпкан, 

Д.В. Лученко, П.С. Лютіков, А.В. Мазур, В.Т. Маляренко, Р.С. Мельник, 

О.М. Мердова, Р.В. Миронюк, О.М. Мінаєва, В.В. Нижникова, П.В. Пашко, 

Ю.В. Пирожкова, Д.В. Приймаченко, В.В. Прокопенко, О.О. Пунда, 

О.М. Сибіга, І.О. Сквірський, С.М. Стахівський, С.Г. Стеценко, 

О.В. Тильчик, В.В. Ченцов, О.П. Федотов, Я.В. Фурман та ін.  

Водночас, з огляду на реорганізаційні процеси в системі митних органів, 

значна кількість проблемних питань, пов’язаних з адміністративно-

правовими засадами доказування у справах про порушення митних правил, 

залишається невирішеною, що свідчить про актуальність вибраної теми 

дослідження 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Роботу виконано в Запорізькому національному університеті в 

межах наукового проєкту «Дослідження проблем теорії адміністративного 

права в умовах глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 

0115U00711). Тема дослідження відповідає основним положенням Стратегії 

реформування системи державної служби в Україні; Концепції реформування 

системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих 

державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових 

осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад; Концепції 

формування та розвитку вищого корпусу державної служби, а також 
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Стратегії реформування державного управління України на 2016–2020 рр. 

Тема дисертації відповідає перспективним напрямам кандидатських і 

докторських дисертацій за юридичними спеціальностями, затвердженим 

рішенням Президії НАПрН України від 18 жовтня 2013 р. № 86/11. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому, 

щоб на підставі комплексного аналізу наявних наукових і нормативних 

джерел визначити адміністративно-правові засади доказування у справах про 

порушення митних правил.  

Для досягнення вказаної мети в дисертації поставлено й вирішено такі 

основні задачі: 

 описати стан та напрями розвитку наукової думки щодо інституту 

доказування у справах про порушення митних правил;  

 охарактеризувати правові засади здійснення доказування у справах 

про порушення митних правил; 

 визначити поняття та класифікацію доказів у справах про порушення 

митних правил; 

 визначити поняття, предмет та межі доказування у справах про 

порушення митних правил; 

 охарактеризувати стадії процесу доказування у справах про 

порушення митних правил; 

 виокремити суб’єктів доказування у справах про порушення митних 

правил; 

 окреслити принципи доказування у справах про порушення митних 

правил; 

 охарактеризувати право на доказування у справах про порушення 

митних правил;  

 описати методику доказування у справах про порушення митних 

правил. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані з регулюванням 

доказування у справах про порушення митних правил. 
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Предметом дослідження є адміністративно-правові засади доказування 

у справах про порушення митних правил. 

Методи дослідження. Достовірність результатів наукового дослідження 

забезпечується використанням низки методів: історичного, діалектичного, 

формально-логічного, структурно-функціонального, класифікації та 

групування, порівняльно-правового. За допомогою історичного методу 

проведено правовий аналіз розвитку та сучасного стану наукової думки за 

темою дослідження; правових засад здійснення доказування у справах про 

порушення митних правил (підрозділи 1.1, 1.2). Метод класифікації та 

групування використаний для характеристики суб’єктів доказування у 

справах про порушення митних правил, систематизації доказів у справах про 

порушення митних правил, окреслення принципів доказування у справах про 

порушення митних правил, виокремлення прав на доказування у справах про 

порушення митних правил (підрозділи 1.3, 2.3, 3.2). Використання 

діалектичного методу дало змогу розкрити зміст таких понять, як 

«доказування у справах про порушення митних правил» та «методика 

здійснення доказування у справах про порушення митних правил» 

(підрозділи 2.1, 3.3). Формально-логічний метод дозволив обґрунтувати 

існування окремого інституту доказування у справах про порушення митних 

правил (підрозділи 1.2). За допомогою структурно-функціонального методу 

визначено функціональне призначення та особливу роль кожного учасника 

правовідносин (підрозділи 2.3, 3.2). Метод узагальнення дозволив дійти 

низки висновків щодо необхідності внесення змін до митного законодавства 

(підрозділ 3.3). Порівняльно-правовий метод застосовано для дослідження 

відмінностей у правовому регулюванні інституту доказування в митному, 

адміністративному, цивільному, кримінальному законодавстві (підрозділ 1.3, 

розділ 2).  

У процесі написання дисертації використано й інші методи наукового 

пізнання, які сприяли об’єктивності, повноті та всебічності дослідження та 

формуванню пропозицій. 
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Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

а також міжнародні нормативно-правові акти, згоду на обов’язковість яких 

надано Верховною Радою України. 

Емпіричну базу наукового дослідження становлять узагальнення 

практики розгляду справ про порушення митних правил, довідники, 

статистичні дані митних органів, судова практика тощо. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що 

дисертація є першим у вітчизняній адміністративно-правовій науці цілісним 

комплексним дослідженням адміністративно-правових засад доказування у 

справах про порушення митних правил. У результаті проведеного 

дослідження сформульовано ряд нових наукових положень, запропонованих 

особисто здобувачем, зокрема: 

уперше: 

 обґрунтовано існування в правовій доктрині окремого інституту – 

доказування у справах про порушення митних правил, який є системою 

відносно відокремлених від інших і пов’язаних між собою правових норм, які 

регулюють процесуальні дії посадових осіб митниці, суду та інших суб’єктів 

зі збору, фіксації, отримання, зберігання, оцінки доказів, а також їхній 

адміністративно-правовий статус. Особливостями даного інституту є його 

міжгалузевий характер, що відображається в регулюванні відносин, які 

мають багатосторонній режим правового захисту нормами митного та 

адміністративного права. В основі даного інституту лежать, з одного боку, 

владні повноваження митного органу та суду, а з іншого – права учасників, 

які беруть участь у митних розслідуваннях;  

 запропоновано авторське визначення поняття «доказування у 

справах про порушення митних правил» як розумової, практичної діяльності 

суб’єктів митних відносин, що полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів 
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з метою встановлення обставин, які мають значення для правильного та 

об’єктивного вирішення справи про порушення митних правил; 

 визначено стадію доказування у справах про порушення митних 

правил як сукупність дій посадових осіб митниці, суду та інших суб’єктів, 

спрямованих на формування предмета доказування, збирання, подання, 

дослідження доказів та їх правову оцінку; 

 визначено зміст правовідносин, які виникають під час здійснення 

доказування у справах про порушення митних правил, як митних відносин, 

що складаються між суб’єктами в процесі реалізації прав, гарантій, 

компетенції щодо збору, подання, оцінки, дослідження доказів у справах про 

порушення митних правил; 

 запропоновано розробити Методичні рекомендації, спрямовані на 

покращення роботи посадових осіб під час здійснення провадження у 

справах про порушення митних правил, в яких окремий розділ буде 

присвячений процесу доказування; 

удосконалено: 

 критерії розмежування термінів «доказування» та «доведення»;  

 висновки щодо необхідності виділення в правовій доктрині 

відносно самостійного виду судочинства – «судочинства у справах про 

адміністративні правопорушення» – та його підвиду – «судочинства у 

справах про порушення митних правил»;  

 наукові положення щодо способів та методів доказування у справах 

про порушення митних правил; 

набули подальшого розвитку: 

 підходи щодо напрямів розвитку наукової думки про 

адміністративно-правові засади доказування у справах про порушення 

митних правил; 

 пропозиції щодо здійснення класифікації доказів у справах про 

порушення митних правил; 
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 підходи до визначення системи принципів доказування у справах 

про порушення митних правил, зокрема аналізу впливу основних засад на 

ефективність процесу доказування у справах про порушення митних правил; 

 науково-практичні пропозиції щодо здійснення організаційно-

технічних заходів, які передбачають удосконалення інституту доказування у 

справах про порушення митних правил, зокрема, в частині створення 

Єдиного реєстру справ про порушення митних правил, до якого будуть 

внесені матеріали усіх справ та за допомогою використання сучасних ІТ-

технологій акумульовані дані з усіх наявних програмно-інформаційних баз, 

що сприятиме швидкому збору доказів та дозволить обмінюватись досвідом. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

становлять науково-теоретичний і практичний інтерес та можуть бути 

використані в таких напрямах: 

 у науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових 

досліджень проблемних питань, пов’язаних з удосконаленням правового 

регулювання доказування у справах про порушення митних правил; 

 у правотворчості – для підготовки пропозицій щодо вдосконалення 

законодавства, яким урегульовано питання доказування у справах про 

порушення митних правил; 

 у правозастосовній діяльності – з метою вдосконалення практичної 

діяльності митних органів під час здійсненні провадження у справах про 

порушення митних правил;  

 у навчальному процесі – під час підготовки курсу лекцій, 

методичних та навчальних посібників, а також підручників для студентів 

вищих навчальних закладів юридичної освіти з дисциплін «Адміністративне 

право», «Митне право», «Доказове право». 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 4 науково-практичних 

конференціях, зокрема: «Актуальні аспекти адміністрування митної вартості 

товарів та інформування громадян про митні правила і митні 
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формальності» (м. Хмельницький, 2017 р.); «Сучасні правові системи світу: 

тенденції та фактори розвитку» (м. Запоріжжя, 2019 р.); «П’ятнадцяті осінні 

юридичні читання» (м. Хмельницький, 2016 р.); «Innovative research of legal 

regulation of public administration» (Lublin, 2017). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення 

в 11 наукових публікаціях, з яких 2 колективні монографії, 5 статей, 

опубліковані у вітчизняних виданнях, що визнані як фахові з юридичних 

наук, 2 статті – у зарубіжних наукових виданнях, а також у 4 тезах доповідей 

на науково-практичних конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, що містять 9 підрозділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 191 сторінку, у тому числі 

основного тексту – 153 сторінки. Список використаних джерел налічує 

191 найменування. 

  



26 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОКАЗУВАНЯ У СПРАВАХ 

ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ  

 

 

1.1.  Стан та напрями розвитку наукової думки щодо інституту 

доказування у справах про порушення митних правил  

 

 

Важливим аспектом дослідження доказування у справах про порушення 

митних правил є визначення глибини доктринального аналізу різноманітних 

аспектів цього питання у науковій думці. При цьому, вважаємо за необхідне 

наголосити на широкому спектрі наукового пошуку, який охоплює 

теоретичні, практичні та правові аспекти інституту доказування у справах 

про порушення митних правил. З метою проведення дослідження наукових 

висновків щодо окремих аспектів доказування у справах про порушення 

митних правил, проаналізуємо основні напрямки розвідок вчених, які на 

різних етапах займались вивченням проблем, яких пов’язано із визначенням 

поняття категорій, зокрема таких як «провадження у справах про порушення 

митних правил», «доказування», «процес доказування», «суб’єкти 

доказування», «принципи доказування», «право на 

доказування»виокремленням особливостей процедури доказування у справах 

про порушення митних правил і т.д.  

Щодо провадження у справах про порушення митних правил зазначимо 

наступне. Як слушно зазначено Г.В. Грянкою за порушення митних правил 

особа зобов’язана понести передбачене законом покарання у виді 

адміністративного стягнення, тобто підлягає певним обмеженням, 

стисненням в межах санкцій митного законодавства [29, c. 108].  

Процесуальні аспекти кваліфікації порушень митних правил 

досліджуються М.О. Кравець, яка зазначає, що основним змістом процесу 
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кваліфікації порушення митних правил є співставлення ознак скоєного 

діяння з ознаками складу адміністративного проступку, а оскільки 

співставляти всю сукупність ознак одночасно в більшості випадків 

неможливо, то кваліфікація здійснюється послідовно, розтягуючись у часі, 

маючи динаміку. Питання кваліфікації порушень митних правил не завжди 

вирішуються в правозастосовній практиці однозначно: доволі часто в 

перебігу адміністративно-правової кваліфікації її суб’єктам доводиться 

зіштовхуватись з проблемами розмежування суміжних юридичних складів 

порушень митних правил, відмежування їх від злочинів, потребою зміни 

раніше здійсненої кваліфікації, визначенням правових наслідків кваліфікації 

тощо. [69, с. 195] Також авторка ґрунтовно досліджує особливості 

адміністративно-правової кваліфікації порушень митних правил, що 

посягають на порядок проходження в зонах (коридорах) спрощеного митного 

контролю, визначаючи юридичний склад порушень митних правил, що 

передбачений ст. 471 МКУ «Порушення порядку проходження митного 

контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю», особливості 

кваліфікації за цим видом правопорушення та з’ясовуючи критерії 

розмежування з іншими суміжними юридичними складами порушень митних 

правил [70]. В іншій своїй праці, М.О. Кравець досліджуючи порушення 

митних правил у структурі митних правопорушень, з’ясовує співвідношення 

поняття «порушення митних правил» з суміжними правовими категоріями: 

правопорушення, митне правопорушення та адміністративний 

проступок [71].  

В свою чергу, В. Дорогих у статті «Порушення митних правил» [36, 

с.183] розглядає організаційно-правове забезпечення притягнення винних 

осіб до адміністративної відповідальності за порушення митних правил в 

Україні, досліджує порядок застосування різних видів стягнень та 

провадження у справах про порушення митних правил. Автор зазначає, що 

відповідальність за порушення митних правил є одним із дієвих засобів 
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забезпечення митної справи та митної політики України, укріплення 

законності, посилення охорони прав і свобод громадян.  

Натомість Б.П. Сірко, присвятив наукове дослідження проведенню 

аналізу проблемних питань процедури порушення митних справ за участі 

органів  прокуратури. При цьому, автором приділено значну увагу питанням 

правового врегулювання повноважень прокурора під час здійснення 

провадження у справах про порушення митних правил, зокрема нормам 

Митного кодексу України (далі  МК України) [87], Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (далі  КУпАП) [61] та Закону України «Про 

прокуратуру» [130, 147]. 

Дослідження категорій «процедура», «стадія» були предметом розгяду 

В.В. Прокопенко в дисертації на тему «Митні формальності на транспорті та 

їх адаптація до міжнародних митних правил та стандартів» [136]. Окрім 

цього, В.В. Прокопенко у співавсторстві з Р.І. Калакайло присвятили 

монографію актуальній тематиці «Процесуальні дії у справах про порушення 

митних правил» [137]. 

Вагомим внеском у дослідження обраної проблематики є висновки, яких 

зроблено А.І. Годяк щодо розгляду особливостей провадження в справах про 

порушення митних правил у суді першої інстанції. Звертаючи увагу на те, що 

загальні засади провадження у справах про порушення митних правил 

регламентуються розділом XIX МК України, в якому здійснене правове 

регулювання такого провадження лише стосовно посадових осіб митних 

органів, при цьому неврегульованим залишилося питання здійснення цього 

провадження судами першої інстанції .У зв’язку з чим, на думку автора, 

відбувається обмеження процесуальних прав громадян, яких притягають до 

адміністративної відповідальності [26. с. 50].  

До проблематики застосування адміністративних стягнень за порушення 

митних правил звертається Л.О. Батанова та розглядає специфіку і порядок 

застосування адміністративних стягнень за порушення митних правил: 

попередження, штраф, конфіскація та надає їх характеристику відповідно до 
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МКУ 2012 р. [10]. Також авторка досліджує проблеми правового 

регулювання підстав та порядку адміністративного затримання за порушення 

митних правил, зазначаючи, що адміністративне затримання за порушення 

митних правил не вважається процесуальною дією, що використовується під 

час провадження у справах про порушення митних правил, а є заходом 

адміністративного припинення загального призначення, тобто має 

допоміжний характер щодо забезпечення зазначеного виду провадження. 

Так, застосування адміністративного затримання за порушення митних 

правил має спиратися на єдині, законодавчо закріплені положення, які 

встановлюють чітко визначені підстави й порядок його проведення. Для 

цього необхідно усунути колізійність норм митного та адміністративного 

законодавства під час застосування адміністративного затримання. Крім того, 

оновлені законодавчі положення щодо порядку та підстав адміністративного 

затримання слід, на думку дослідниці, деталізувати на рівні підзаконних 

актів [11, с. 135].  

Накладення адміністративних стягнень здійснює значний 

профілактичний вплив не лише на порушників митних правил, а й на інших 

осіб, підвищує рівень їх правосвідомості, виховує негативне ставлення до 

порушників законів. Аналіз законодавства, яке регулює відповідальність за 

порушення митних правил, а також дослідження практики його реалізації 

показують недосконалість окремих правових норм; діяльність 

адміністративно-юрисдикційних, у тому числі й митних органів потребують 

свого подальшого вдосконалення.  

Зарубіжні дослідження провадження у справах про порушення митних 

правил зосереджені на наступних сферах: визначення місця і значення 

заходів забезпечення таких проваджень (Загорулько М.Е.) [43], правове 

регулювання митної експертизи (Андреева Е.І., Метельков С.Н., Бегишева 

І.В.) [3], особливості притягнення до адміністративної відповідальності за 

правопорушення у сфері митної справи (порушення митних правил) зі 

зверненням уваги на те, що розгляд справ про адміністративні 
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правопорушення у сфері митної справи (порушення митних правил) не є 

основним видом юрисдикційної діяльності митних органів тощо (Кобзарь-

Фролова М.Н.) [56]; стадійності адміністративно-деліктного провадження у 

справах про порушення митних правил з виокремленням чотирьох стадій 

адміністративно-деліктного провадження, зазначенням про те, що 

провадження у справах про порушення митних правил є різновидом 

провадження у справах про адміністративні правопорушення, і відповідно 

зберігає класичну структуру адміністративно-деліктного провадження та 

виділенням основних і факультативних стадій адміністративно-деліктного 

провадження у справах про порушення митних правил (Ческидова С.А.) 

[186]. 

На дисертаційному рівні проблематика визначення якісно-змістовних 

ознак провадження у справах про порушення митних правил торкалась таких 

аспектів. У дослідженні А.І. Педешко (2000 р.) розглянуто адміністративну 

відповідальність за порушення митних правил, зокрема: визначено поняття, 

сутність та призначення митної справи в Україні, а також проаналізована 

система порушень митних правил; здійснено загальну характеристику 

особливостей провадження в справах про порушення митних правил; 

визначено і здійснено аналіз ефективності форм і методів взаємодії митних 

органів з іншими правоохоронними органами; вироблено і обґрунтовано 

також теоретичні і практичні рекомендації і пропозиції, спрямовані на 

удосконалення законодавства щодо адміністративної відповідальності та 

провадження в справах про порушення митних правил [104]. 

Цікавим є висновки, яких зроблено С.В. Продайко (2003 р.) щодо 

адміністративних правопорушень в митній сфері. Так, автором встановлено, 

що порушення митних правил і адміністративні правопорушення, що 

посягають на нормальну діяльність митних органів України, передбачені в 

МК України, мають спільний родовий об’єкт адміністративно-правової 

охорони. Тому при проведенні роботи з підвищення рівня систематизації і 

кодифікованості законодавства про боротьбу з адміністративними 
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правопорушеннями, норми права про зазначені делікти в новому КУпАП 

необхідно згрупувати за єдиним критерієм – об’єктом посягання. Крім того, 

автором на основі аналізу юридичної літератури з адміністративного та 

митного права зроблено висновок щодо співвідношення понять 

«адміністративне правопорушення», «адміністративний проступок» та 

«порушення митних правил» [135]. 

Наприклад, І.М. Романенко (2011 р.) при дослідженні профілактики 

порушень митних правил встановлено, що порушення митних правил 

посідають самостійне місце у структурі адміністративних правопорушень, 

оскільки, по-перше, регламентуються окремим законодавчим актом – МК 

України, по-друге, родовим (видовим) об'єктом посягання виступає 

встановлений порядок переміщення товарів та транспортних засобів через 

митний кордон України, по-третє, порядок притягнення до адміністративної 

відповідальності регламентується МК України, а в частині, яка 

неврегульована ним, – відповідно до законодавства України [141].  

Звернемо увагу й на дослідження С.А. Дуженко «Провадження у 

справах про порушення митних правил» (2015 р.), у якому звернуто увагу на: 

необхідність удосконалення відповідних норм митного законодавства й 

потребу виокремлення конкретних пропозиції щодо цього; правові засади 

провадження у справах про порушення митних правил та адміністративно-

правовий статус його суб’єктів; розкриття змісту та завдань провадження у 

справах про порушення митних правил, визначення його принципів та 

внутрішньої структури [39]; особливості процесу доказування, зокрема щодо 

досягнення компромісу, винесення постанови про проведення додаткової 

перевірки, спрощення порядку оскарження постанов митних органів; 

сутності доказів як елементу провадження у справах про порушення митних 

правил [38].  

Тематиці «Адміністративно-правові заходи боротьби з порушеннями 

митних правил» (2008 р.) присвячено дисертаційну роботу  О.В. Константи, в 

якій авторка вказує, що боротьба з порушеннями митних правил є провідним 
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завданням діяльності митних органів України щодо практичної реалізації 

митної справи в державі. Для її здійснення посадові особи митних органів як 

суб’єкти виконавчої влади наділяються компетенцією застосовувати в 

порядку адміністративних юрисдикційних процедур низку обмежуючих 

права суб’єктів зовнішньоекономічних операцій заходів, які є конкретним 

виявом адміністративного примусу в митній сфері. В свою чергу, під 

порушення митних правил, на думку О.В. Константи є актом зовні 

об’єктивованої суспільно шкідливої, протиправної, винної, адміністративно-

караної в галузі митної справи вольової поведінки певної фізичної особи, що 

не знаходиться на момент вчинення відповідного діяння у зв’язках служби з 

митним органом (громадянина, посадової особи підприємства).  

Окрему увагу, авторка дисертації присвятила потребам удосконалення 

законодавчого регулювання і практики митної юрисдикційної діяльності. 

Цікавими також видаються висновки щодо класифікації митних порушень на 

ті: а) що порушують установлений порядок переміщення товарів і 

транспортних засобів через митний кордон України; б) полягають у 

недотриманні існуючих процедур митного контролю; в) передбачають 

порушення встановленого порядку митного оформлення; г) полягають у 

невиконанні вимог законодавства щодо митних режимів; ґ) стосуються 

несплати митних податків та зборів. Залежно від ознак об’єктивної сторони є 

порушення митних правил, що вчинюються шляхом дії (видача товарів, 

транспортних засобів без дозволу митного органу) та у спосіб бездіяльності 

(неподання митному органу документів, необхідних для здійснення митного 

контролю тощо). За ознаками суб’єктивної сторони є підстави виділяти 

навмисні порушення митних правил і порушення митних правил, які 

вчинюються з необережності. Навмисні правопорушення є більш суспільно 

шкідливими ніж необережні. Їх вчинення потребує застосування більш 

суворих заходів відповідальності [65, с. 16 -17]. 

Основою цього дослідження також стала дисертаційна робота 

В.В. Нижникової на тему «Адміністративно-процесуальний статус суб’єктів 
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провадження в справах про порушення митних правил» (2008 р.), в якій 

проаналізовано проблемні питання, пов'язані з визначенням адміністративно-

процесуального статусу суб'єктів провадження в справах про порушення 

митних правил. Визначено сутність поняття провадження в даних справах, 

розкрито особливості даного процесу. Розглянуто класифікацію суб'єктів 

провадження у справах про порушення митних правил. На підставі 

комплексного аналізу норм чинного законодавства України й узагальнення 

практики їх реалізації суб'єктами провадження в справах про порушення 

митних правил розкрито правову природу їх адміністративно-процесуального 

статусу, визначено його зміст. Розроблено пропозиції щодо удосконалення 

адміністративно-процесуального та митного законодавства та практики його 

застосування в адміністративно-юрисдикційній діяльності митних органів, їх 

посадових осіб та інших учасників провадження. 

Цілком аргументованими видаються висновки В.В. Нижникової, що 

передумовою законності та обґрунтованості рішень, які приймаються 

суб’єктами юрисдикційної діяльності, є їх відповідність таким вимогам 

(критеріям): наявність компетенції, достатньої для розв’язання питань 

адміністративно-деліктного характеру; незалежність при розгляді та 

вирішенні адміністративних справ; відсутність упередженості при прийнятті 

рішень; відкритість діяльності; забезпечення пріоритетності реалізації прав і 

свобод громадян; відповідний рівень професійної підготовки, достатній для 

успішного виконання своїх службових завдань та функцій; дотримання 

професійної етики; персональна  відповідальність за виконання посадових 

повноважень і дотримання службової дисципліни. Визначено, що 

відповідність викладеним вимогам дозволить лідируючим суб’єктам 

максимально ефективно використовувати надані їм повноваження для 

кваліфікованого здійснення провадження у справах про порушення митних 

правил та прийняття об’єктивних рішень при суворому додержанні принципу 

законності [98, с. 14]. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%92.$
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Схожій темі приясвячено дисертаційну роботу О.В. Бурцевої  

«Забезпечення прав людини у провадженні у справах 

про порушення митних правил», в якій досліджено правовий статус 

суб’єктів, які беруть участь у провадженні у справах про порушення митних 

правил. Авторкою визначено, що механізм забезпечення прав, свобод і 

законних інтересів фізичних осіб являє собою комплексний інститут, який 

одночасно поєднує ознаки державного, правового та соціального явища і 

складає з одного боку, систему гарантування прав, свобод і законних 

інтересів фізичних осіб, а з іншого – вид діяльності державних органів, 

спрямованої на створення умов для реалізації прав і свобод осіб. У той же 

час, забезпечення, охорона та захист прав, свобод і законних інтересів 

фізичних осіб є стадіями єдиного процесу їх реалізації. 

На думку, О.В. Бурцевої механізм забезпечення прав, свобод і законних 

інтересів фізичних осіб має включати засоби стимулювання реалізації 

принципу законності, дотримання прав і свобод, у тому числі створення 

умов, за яких закріплені права і свободи можуть реально належати 

конкретній особі, використовуватись нею без будь-яких перешкод. Одним з 

основних елементів даного механізму є система гарантій прав і свобод, які 

поділяються за предметом регулювання на: нормативні гарантії, що 

передбачають чітке закріплення законами України прав, свобод та законних 

інтересів; умов і засобів їх здійснення; адміністративно-правові гарантії, що 

включають контрольно-наглядові; організаційно-процедурні; юрисдикційні 

гарантії. 

Авторкою підкреслюється, що митним органам надано пріоритетну роль 

у забезпеченні можливості кожної людини, яка переміщує товари через 

митний кордон України, скористатися своїми правами. Тому чітка правова 

регламентація діяльності митних органів в галузі боротьби з митними 

правопорушеннями є не тільки необхідною умовою їх ефективного 

функціонування, а й сприяє фактичному забезпеченню реалізації прав і 

свобод особи під час провадження у справах про порушення митних правил. 
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З урахуванням різнорідності завдань, що виконують посадові особи 

митних органів, та їх компетенції щодо провадження у справах про про 

порушення митних правил, запропоновано закріплення у МК України 

класифікації категорій посадових осіб митних органів – суб'єктів 

провадження у справах про про порушення митних правил, які є ініціаторами 

порушення провадження у справах про про порушення митних правил і 

проводять всі необхідні процесуальні дії на першій стадії провадження у 

справі; уповноважені на здійснення митних розслідувань або підготовки 

матеріалів справи про про порушення митних правил до розгляду; 

зобов’язані надати об’єктивну правову оцінку доказам, зібраним по справі, 

розглянути її по суті, та мають право прийняти одне з рішень, визначених 

МК України; уповноважені розглядати скарги на постанови у справах про 

про порушення митних правил [17, с. 9 ]. Окрім цього, окрему наукову працю 

О.В. Бурцева присвятила, дослідженню питання документальної фіксації 

факту забезпечення законності під час відкриття справи про порушення 

митних правил [18]. 

Заслуговує на увагу дисертаційна робота О.В. Сєрих на тему 

«Деліктологія порушення митних правил» (2007 р.), яку присвячено 

дослідженню сукупності порушень митних правил, причин та умов, що 

сприяють їх вчиненню, профілактиці порушень митних правил. Автором 

обґрунтовано необхідність вивчення сукупності порушень митних правил як 

частини адміністративної деліктності та існування нового наукового напряму 

– деліктології порушень митних правил, в рамках якого досліджується ця 

сукупність. Розглянуто деліктологічні характеристики митних 

правопорушень – стан, структура, динаміка, географія та ін. 

Практичного значення набуває розроблена О.В. Сєрих методика 

деліктологічних досліджень, яка є сукупністю конкретних прийомів, 

способів, шляхів, засобів (інструментів) збору, обробки та аналізу інформації 

про адміністративну деліктність, її причини та умови, особу 

правопорушника, а також про заходи боротьби з нею. Є обґрунтованими 
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висновки автора про те, що у деліктологічних дослідженнях застосовуються 

соціологічні методи, статистичні, психологічні, правові, доцільність 

застосування яких при вивченні деліктологічних аспектів порушень митних 

правил обумовлена природою митних правопорушень.  

Порушення митних правил, н адумку науковця – це, перш за все, 

протиправне діяння, яке здійснює замах на встановлений порядок 

державного управління, але водночас це акт антисоціальної поведінки особи, 

як явище соціальної дійсності. Порушення встановлених норм митного 

законодавства здійснює особа, що володіє своїми етично-психологічними 

установками, які вивчити можна лише за допомогою психологічних методів. 

На цій підставі робиться висновок про те, що при дослідженні 

деліктологічних аспектів порушень митних правил надзвичайно важливим є 

оволодіння всім набором методів, тобто методикою дослідження даної 

проблеми, що дозволить надати науково обґрунтовані рекомендації 

практикам щодо ефективності попереджувальної діяльності у цій сфері. 

Одночасно аргументується необхідність застосування методу обробки 

комп’ютерної інформації як окремого деліктологічного методу, суть якого 

полягає в широкому застосуванні комп’ютерної техніки, а також обробці і 

використанні одержаної з мережі Інтернету інформації для дослідження 

деліктологічних аспектів порушень митних правил [145, с. 10]. 

Окремі питання здійснення провадження у справах про порушення 

митних правил були досліджено А.В. Дусик в дисертації на тему 

«Провадження у справах про порушення митних правил» (2006 р.), в якій 

отримала подальше обґрунтування позиція відносно того, що провадження у 

справах про порушення митних правил – це галузевий підвид провадження у 

справах про адміністративні правопорушення, який хоча й має певні 

особливості, однак не може розглядатися як самостійне провадження в 

рамках адміністративного процесу. 

Авторкою з’ясовано, що провадження у справах про порушення митних 

правил складається з чотирьох стадій, до яких віднесено: а) порушення 
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справи; б) вирішення справи; в) оскарження постанови по справі; 

г) виконання постанови. Ці стадії, у свою чергу, охоплюють окремі етапи і 

процесуальні дії, серед яких є як типові для проваджень у справах про 

адміністративні правопорушення, так і нетипові, специфічні, як, наприклад, 

митний огляд, пред’явлення до впізнання, взяття проб і зразків для 

проведення експертизи тощо. 

Дусик А.В. обґрунтовано необхідність розширення закріпленого в 

ст. 375 нового МК переліку процесуальних дій, які здійснюються на першій 

стадії провадження, і доповнення його такими діями, як доставлення, 

адміністративне затримання, опитування свідків, особистий огляд та огляд 

речей. А також з’ясовано відмінності між проведенням особистого огляду у 

рамках провадження у справах про порушення митних правил. 

Важливого значення набувають узагальненння системи принципів, на 

яких грунтується провадження у справах пропорушенн ямитних правил. 

Головний акцент у дослідженні автрокою зроблено на принципи 

адміністративно-процесуальної діяльності, оскільки провадження 

здійснюється в межах адміністративного процесу. У підрозділі 

запропоновано систему принципів, адаптовану до тих умов, у яких 

здійснюється провадження у справах про порушення митних правил. 

Звернено особливу увагу на відмінності окремих принципів, викликаних 

сферою їх застосування. Іншими словами, зроблено спробу розкрити сутність 

взаємодії митної справи й адміністративного процесу в межах окремого 

юрисдикційного провадження [40, с. 9]. 

Питанням попередження адміністративних правопорушень, що 

посягають на митні відносини» присвячено дисертаційну роботу 

С.О. Баранова на тему «Попередження адміністративних правопорушень, що 

посягають на митні відносини» (2002 р) [9]. 

Таким чином, на теперішній час правнича наука отримала значний 

масив теоретичних досліджень у сфері провадження у справах про 

порушення митних правил, що мають своїм підґрунтям фундаментальні 
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класичні розробки адміністративного та митного права, але не враховують 

оновлення митного законодавства. Саме тому, окремі аспекти цього 

правового інституту залишаються «відкритими» для подальших розробок. 

Одночасно можливо виокремити два етапи розвитку наукової думки щодо 

інституту доказування у справах про порушення митних правил:  

перший етап, який тривав з отримання незалежності України до 

прийняття третього Митного кодексу України (з 1991 р. – по 2012 р.);  

другий етап ознаменовано зміною та оновленням митного 

законодавства, що відобразилось у прийнятті третього Митного кодексу 

України.  

Другий етап триває по теперішній час та характеризується: 

інтенсифікацію використання цифрових технологій під час доказування у 

справах про порушення митних правил; зміною принципів діяльності 

суб’єктів, які беруть участь у розгляді справ про порушення митних правил; 

втіленням принципів верховенства права та належного врядування у 

функціонуванні митних органів. Крім того, оновлення процесуального 

законодавства, одночасно впливає на правове впорядкування використання 

доказів у розгляді справ про порушення митних правил. 

Слід зазначити, що поза увагою науковців також залишилися окремі 

аспекти, в тому числі пов’язані з реорганізаційними перетвореннями в митній 

системі, методикою здійснення доказування у справах про порушення 

митних правил, що й зумовило необхідність їх висвітлення.  

Щодо доказування у справах про порушення митних правил, то 

неможливо оминути дослідження Д.В. Приймаченко «Докази у провадженні 

в справах про порушення митних правил» (2002 р.) [111]. Науковцем вперше 

зроблено спробу сформулювати i розкрити зміст доказування та доказів у 

провадженні в справах про порушення митних правил як самостійної 

приватно-наукової адміністративно-правової теорії. У дослідженні, крім 

іншого: висвітлено сутність і особливості провадження в справах про 

порушення митних правил, визначено місце й роль процесу доказування у 
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провадженні в справах про порушення митних правил; надано юридичну 

характеристику складових елементів доказування у провадженні в справах 

про порушення митних правил, його суб’єктів та особливостей; 

удосконалено науково-теоретичну конструкцію поняття доказів у 

провадженні в справах про порушення митних правил; розроблено 

класифікацію доказів і механізм їх процесуального оформлення у 

провадженні в справах про порушення митних правил тощо. 

Вагомими є висновки, яких зроблено І.В. Солоповою щодо необхідності 

як визначення системного міжгалузевого науково-обґрунтованого комплексу 

доказового інструментарію в митних провадженнях, так і застосування 

комплексного підходу в частині формування предметних доказів та їх 

джерела, відповідного спектру спеціального доказового інструментарію в 

процесі доказування по справах про митні правопорушення, визначений 

нормами адміністративно-процесуального права та митного права, що значно 

оптимізує процес доказування.  

Одночасно, авторкою виявлені фактори правового, організаційного, 

методичного аспектів, які суттєво впливають на специфіку характеру 

доказування у сфері діяльності органів доходів і зборів, а також звернено 

увагу на необхідність модернізації наукових підходів щодо предмету 

дослідження з урахуванням сучасної позиції правової думки та 

методологічного вектору: від суто матеріалістичної діалектики до 

енергоінформаційної парадигми. [152, с. 281] 

Незважаючи на наявність численних досліджень проблем у сфері 

доказового права, питанням процесу встановлення істини у справах про 

порушення митних правил приділено мало уваги. Більшість праць 

стосуються доказування в судовому процесі, здійсненню провадження у 

справах про порушення митних правил, класифікації та характеристиці 

доказів, тощо. З урахуванням часу, навіть існуючі дослідження набули нової 

необхідності. 
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Слід зазначити, що інституту доказування у справах про порушення 

митних правил присвячували свої дослідження фундатори його сучасної 

концепції та розробники багатьох законодавчих новел у сфері державної 

митної справи сучасної України: Д.Н. Бахрах [13], Є.В. Додін [34], 

С.В. Ківалов, Б.А. Кормич, О.І. Харитонова, О.М. Пасенюк [59]. Наукові 

розвідки дослідників було скеровано тією правовою дійсністю та 

законодавчим масивом, що існували на момент творення їх наукових ідей.   

Дослідження проблематики доказування у справах про порушення 

митних правил корелює з проблематикою доказування у справах про 

адміністративні правопорушення. Наприклад, Т. Рекуненко встановлено, що 

доказування в провадженні у справах про адміністративні правопорушення є 

процесуальною діяльністю спеціально уповноважених органів (посадових 

осіб), яка включає збір, оцінку та використання доказів, необхідних для 

встановлення істини у справі та її вирішення по суті. Доказування 

здійснюється протягом всього провадження у справі про адміністративне 

правопорушення, починаючи з моменту складання уповноваженою 

посадовою особою протоколу про адміністративне правопорушення і 

закінчуючи винесенням постанови у справі. В свою чергу, процес 

доказування пропонується розуміти як творчу діяльністю, що складається з 

необхідно пов’язаних між собою етапів, спрямованих на вирішення спільних 

та приватних завдань провадження у справі про адміністративне 

правопорушення. При цьому процес судового доказування – це органічна 

єдність змісту і форми, процесуального способу виявлення доказів, їх 

представлення та аналізу [140, c. 170]. 

Ряд науковців підтримує тезу про те, що докази характеризуються 

цілісністю трьох елементів: змістом доказів; процесуальною формою доказів; 

процесуальним порядком одержання, дослідження та оцінки змісту та 

процесуальної форми доказів [190, c. 276]. Наприклад, М.П. Мельник у 

цьому аспекті зауважує, що змістом доказів є відомості (інформація) про 

факт, на підставі яких адміністративний суд у визначеному законом порядку 
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встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і 

заперечення учасників справи та інших обставин, які мають значення для 

правильного вирішення справи [81, c. 273].  

Цікавою видається наукова праці Ю.Ю. Рябченко, присвячена 

актуальній темі «Стандарт доказування: досвід застосування та перспективи 

запровадження» [143]. 

Окремими авторами досліджувалась специфіка інституту доказування в 

різних процесах, до прикладу: Т.С. Супрун  «Поняття предмета доказування 

у цивільному судочинстві» [157], В. Вапнярчук «Загальна характеристика 

предмета кримінально-процесуального доказування» [19]; Я.А. Керенцева   

«Доказування в господарському судочинстві» [54] та інші. 

Окремими вектором наукового пошуку з тематики цього дослідження є 

організаційно-правовий механізм проведення митних експертиз та процесу 

його реформування. Наприклад, Г.Л. Карпенко [49, 50, 51, 52], відзначено те, 

що регламентація діяльності експертного забезпечення фіскальних органів і 

порядок здійснення експертизи не в повному обсязі висвітлено в МКУ, що 

заважає продуктивному здійсненню експертизи у сфері митної справи в 

територіальних фіскальних органах. Авторкою запропоновано зміни 

нормативної бази, які мають надати можливостей до підвищення 

ефективності митної експертизи на всіх стадіях здійснення митної діяльності 

та ефективнішої боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. 

Загалом, вищезазначені праці заклали вагоме підґрунтя подальших 

наукових пошуків у царині доказування у митному праві, відкрили шляхи 

оновлення цього інституту та визначили основні вектори майбутніх розвідок 

і оновленню діючого законодавства.  
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1.2. Правові засади здійснення доказування у справах про 

порушення митних правил 

 

 

Суспільні відносини, що стосуються доказування в справах про 

порушення митних правил перетворюються у правовідносини, коли їх 

врегульовано нормами права.  

Сучасна теорія права України зазначає, що правове регулювання є лише 

однією із форм впливу права на суспільні відносини, це вплив з допомогою 

специфічних правових засобів – норм права, правовідносин, актів реалізації. 

На думку сучасного вітчизняного науковця О. М. Мельника, правове 

регулювання – це здійснення усією системою юридичних засобів державно- 

владного впливу на суспільні відносини з метою їх порядкування, охорони та 

розвитку [82].  

Особливостями інституту доказування у справах про порушення митних 

правил є його міжгалузевий характер, що відображається в регулюванні 

відносин, які мають багатосторонній режим правового захисту нормами 

митного та адміністративного права. В основі даного інституту лежать, з 

одного боку, владні повноваження митного органу та суду, а з іншого – права 

учасників, які беруть участь у митних розслідуваннях. При цьому, публічно-

якісні ознаки цього інституту обумовлюють його відображення у практичній 

площині виключно на підставі та в межах, яких передбачено чинним 

законодавством.   

Одночасно, слід враховувати, що станом на теперішній час, національна 

митна система в черговий раз потрапляє під процес реорганізаційних змін. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 18 грудня 2018 р. № 1200 

[134] прийнято рішення про реорганізацію Державної фіскальної служби 

України шляхом її поділу на дві служби: Державну податкову службу 

України та Державну митну службу України (далі  Держмитслужба України). 

Новостворені служби отримали статус центрального органу виконавчої влади 
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з питань забезпечення реалізації державної політики у податковій та митній 

сферах (відповідно). Відокремлення митної служби є обґрунтованим та 

економічно доцільним. Повернення до попередньої автономної форми 

управління дозволить покращити роботу, зміцнити контроль за усіма 

напрямками, зосередити увагу на проблемних питаннях саме митної служби 

та розробити дієві заходи їх вирішення.  

Не виключенням є діяльність митних органів щодо протидії порушенням 

митних правил. Відповідно до Положення про Державну митну службу 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 6 березня 2019 р. 

№ 227 в повноваження новоствореної Державної митної служби України 

серед іншого віднесено: 1) здійснення контролю за дотриманням вимог 

законодавства під час провадження у справах про порушення митних правил; 

2) боротьба з порушеннями митних правил; 3) виявлення причин та умов, що 

сприяли вчиненню правопорушень у сфері державної митної справи, вжиття 

заходів до їх усунення та інші [107]. 

Вищенаведені норми свідчать, що фактично до новоутвореної 

Державної митної служби України перейшли усі повноваження в частині 

здійснення провадження у справах про порушення митних правил, якими 

була наділена й Державна фіскальна служба. Однак існуючі повноваження, 

як і закріплені у нормативно-правових актах фактично не переглядались вже 

тривалий час.  

В умовах реформ, які відбуваються в Україні, відкривається унікальна 

можливість запровадити сучасні методи розгляду справ про порушення 

митних правил та сформувати ефективний механізм доказування, 

удосконаливши здійснення провадження митних справ, що в свою, чергу 

сприятиме якісному виконанню завдань, покладених перед новоствореною 

Державною митною службою України.  

Говорячи про правові засади здійснення доказування у справах про 

порушення митних правил маємо на увазі систему національних та 

міжнародних нормативно-правових актів, якими: визначено окремі аспекти  
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доказування у справах про порушення митних правил, правовий статус 

учасників доказування та інші питання. 

Правова основа доказування у справах про порушення митних правил 

має досить розгалужену структуру, яка умовно складається з чотирьох 

нормативно-правових блоків, а саме:  

1) міжнародне законодавство; 

2) Конституція України (далі – КУ, Конституція); 

3) закони України, якими врегульовано питання доказування у справах 

про порушення митних правил та правовий статус учасників доказування; 

4) підзаконні нормативно-правові акти, якими врегульовано питання 

доказування у справах про порушення митних правил та правовий статус 

учасників доказування (включаючи документи розпорядчого та внутрішнього 

характеру, наприклад, накази, розпорядження, порядок, методичні 

рекомендації, інструкції та ін.). 

Перед тим як здійснити характеристику кожного з вищезазначених 

елементів правової основи доказування у справах про порушення митних 

правил, зазначимо, що усі нормативно-правові акти в цій сфері можна 

класифікувати на загальні (регулюють діяльність митних органів або процес 

доказування загалом) та спеціальні (регулюють виключно доказування у 

справах про порушення митних правил).  

Щодо першого нормативно-правового блоку правової основи 

доказування у справах про порушення митних правил, зазначимо наступне. 

Загалом, відповідно до ст. 9 Конституції, чинні міжнародні договори, згода 

на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України. При цьому, укладення міжнародних 

договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення 

відповідних змін до Конституції України [66]. Порядок укладення, виконання 

та припинення дії міжнародних договорів України з метою належного 

забезпечення національних інтересів, здійснення цілей, завдань і принципів 

зовнішньої політики України, закріплених у КУ та законодавстві України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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врегульовано Законом України «Про міжнародні договори». Так, 

міжнародним договором за законодавством України визнається укладений у 

письмовій формі з іноземною державою або іншим суб’єктом міжнародного 

права, який регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься 

договір в одному чи декількох пов’язаних між собою документах, і 

незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, 

пакт, протокол тощо) [126]. 

Прикладом може слугувати Угода про співробітництво та 

взаємодопомогу в митних справах (1994 р.) (ратифікована Україною 

відповідно до Закону України «ратифікацію Угоди про співробітництво  та 

взаємодопомогу в митних справах від 15.12.1999 р. № 1301-XIV [132]), згідно 

якої досягнуто домовленостей про співробітництво між митними службами, 

яке спрямовано на: удосконалення пасажирського і вантажного сполучення; 

забезпечення правильного стягнення мита, зборів та інших  платежів, а також 

застосування митних пільг; запобігання, припинення та розслідування  

митних правопорушень. Також викликає інтерес ст. 4 Угоди про 

співробітництво та взаємодопомогу в митних справах під назвою «Надання 

свідчень», яка передбачає домовленість про надання митними службами одна 

одній на запит свідчення, які підтверджують, що товари, вивезені з території 

однієї сторони, ввозяться на територію іншої сторони на законних підставах. 

У свідченнях зазначаються вид та результати митних процедур, відповідно 

до яких оформлялися товари. Окрім цього, вищезазначеного угодою 

регламентовано, що митні служби надають одна одній на запит відомості про 

те, що  надані підпорядкованими їм митними органами свідчення або інші 

документи є дійсними та містять усі необхідні дані [166]. 

Вагомого значення відіграє Міжнародна конвенція про взаємну 

адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні та припиненні 

порушень митного законодавства (1977 р.), до якої Україна приєдналась у 

2000 р. [129]. Вказаним міжнародним документом визначено, що: порушення 

митного законодавства означає будь-яке порушення або спробу порушення 
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митного законодавства; протидія порушенням митного законодавства може 

бути ефективнішою за умови співробітництва між митними адміністраціями; 

обмін інформацією між Договірними Сторонами здійснюється безпосередньо 

через їх митні адміністрації; митні адміністрації Договірних Сторін 

визначають підрозділи або осіб, відповідальних за обмін інформацією; 

запити про допомогу здійснюються в письмовій формі і містять у собі 

інформацію щодо реквізитів та супроводжуються документами, які 

запитуюча Договірна Сторона вважає потрібними тощо [91]. 

Активно також розвивається міжнародна співпраця щодо включення 

митних органів України до міжнародних організацій, які мають на меті 

запобігти митним порушенням на транскордонному рівні. Членство в 

міжнародних організаціях не тільки підвищує імідж України на світовій 

арені, але й, що саме важливе  дозволяє отримувати в митних цілях 

інформацію та документи, які в подальшому можуть стати належними 

доказами для визнання особи винної у вчиненні порушення митного 

законодавства. При цьому, такий обмін здійснюється оперативно, як правило 

шляхом підключення до міжнародних інформаційних баз. Тому в даному 

випадку, укладені домовленості щодо членства в міжнародних організаціях 

можна також віднести до першого нормативно-правового блоку правової 

основи доказування у справах про порушення митних правил.Так, відповідно 

до статуту, ООН здійснює міжнародне співробітництво з питань 

економічного, соціального, культурного, гуманітарного та митного 

характеру. Прикладом є Рішення Генеральної асамблеї ООН про міжнародну 

Cтратегію розвитку 1970 р., якою передбачалося здійснення заходів 

міжнародного характеру, спрямованих на прискорення економічного 

розвитку країн, що розвиваються, та уніфікації їх митних відносин. Окремим 

положенням виокремлено напрямки митної політики для соціалістичних 

країн щодо країн, що розвиваються [191]. Також, відповідно до Постанови 

Верховної Ради України «Про приєднання України до Конвенції про 

створення Ради Митного Співробітництва 1950 р.», Україна є її членом [128]. 
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Рада митного співробітництва – організація, якої було створено в 1953 р. і 

зараз має назву Всесвітня митна організація. Саме під егідою цієї організації 

було прийнято Декларацію Аруша, яка є основним інструментом і 

найважливішим елементом глобального та ефективного підходу, 

спрямованого на запобігання корупції та підвищення професійної 

сумлінності в митній сфері [102]. 

Важливе значення в системі доказування відіграють міжнародні 

домовленості між різними державами в напрямку обміну інформації в 

митних цілях. Як правило, домовленості про співробітництво між різними 

державами укладаються у формі угод, договорів. Отримані в межах 

міжнародних домовленостей документи та інші відомості можуть бути 

використані в якості доказів у справах про порушення митних правил, у 

зв’язку з чим, розширення міжнародних зв’язків в цьому напрямку має 

важливе значення. Наприклад, Меморандум про порядок надання 

взаємодопомоги між Державною митною службою України і Державним 

митним комітетом Азербайджанської Республіки [84] та Меморандум про 

взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства 

Велика Британія і Північної Ірландії про адміністративну взаємодопомогу 

між митними службами [83]. 

Таким чином, слід наголосили, що в Україні досить розвинуто 

міжнародне митне співробітництво, в тому числі у напрямку обміну 

інформацією, метою якого є запобігання контрабанді та порушенням митних 

правил, а входження митних органів України в якості члена в міжнародні 

організації сприяє оперативному отриманню інформації. Однак, з 

негативного можна виокремити той факт, що багато масштабних країн – 

імпортерів не укладають з Україною договірних відносин, що в свою чергу 

унеможливлює отримання необхідних відомостей, якими може бути 

підтверджено вчинення правопорушень митного законодавства на території 

України. Окрім цього, угодами, як правило передбачено надання відомостей 

виключно для митних цілей, та виключається право передавати інформацію 
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до інших органів, наприклад правоохоронних. Тому в даному випадку 

особливо актуальним є фактичне надання митним органам статусу 

правоохоронних органів та права на здійснення оперативно-розшукової 

діяльності. Наразі, статус митних органів як правоохоронних, та 

повноваження оперативно-розшукової діяльної мають декларативний  

характер. Вирішення цих питань, дозволило б реагувати на отриману 

інформацію від іноземних митних органів інших держав в частині виявлення 

правопорушення, які мають ознаки кримінальних та вживати відповідні 

заходи реагування. В будь-якому випадку зовнішньополітична діяльність 

України повинна спрямовуватись  на забезпечення її національних інтересів і 

безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з 

членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і 

нормами міжнародного права. 

Другий нормативний блок правової основи доказування у справах про 

порушення митних правил представлений Конституцією, норми якої 

регулюються усі найважливіші сфери суспільного життя. Не виключенням є 

положення, якими визначено загальні аспекти інституту доказування. 

Відповідно, означене стосується презумції невинуватості, яку закріплено на 

конституційному рівні та, яка полягає у трьох аспектах: 1) особа вважається 

невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному 

покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено 

обвинувальним вироком суду; 2) ніхто не зобов'язаний доводити свою 

невинуватість у вчиненні злочину; 3) обвинувачення не може ґрунтуватися 

на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі 

сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь (ст. 62 

КУ) [66].  

Слід зазначити, що з цього приводу наводиться офіційне тлумачення 

положення ч. 3 ст. 62 Конституціх, відповідно до якого обвинувачення не 

може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом. Крім того,  

означене Рішення Конституційного Суду № 12-рп/2011 від 20.10.2011 р. 
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передбачає, що законодавством виключно визначені як повноваження  

органів дізнання і слідства щодо одержання фактичних даних, що можуть 

бути визнані доказами і які суд оцінює на предмет законності  

(допустимості), так і порядок збирання, перевірки та оцінки доказів [101]. 

Спеціальними щодо засад доказування є положення про вимоги до 

правосуддя, які проявляються в наступному: незалежності судді; 

верховенстві правом; регламентуванням основних засадам судочинства 

(наприклад, рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 

забезпечення доведеності вини; змагальність сторін та свобода в наданні 

ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;  

підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором; забезпечення 

обвинуваченому права на захист; гласність судового процесу та його повне 

фіксування технічними засобами; розумні строки розгляду справи судом; 

забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом 

випадках – на касаційне оскарження судового рішення; обов’язковість 

судового рішення); проведенні судочинства суддею одноособово, колегією 

суддів чи судом присяжних (ст. 129) [66]. 

Слід зазначити, що Конституцією визначено перелік загальних питань, 

які стосуються доказування. Йдеться про те, що виключно законами України 

можуть бути визначені: права і свободи людини і громадянина, гарантії цих 

прав і свобод, основні обов’язки громадянина, засади митної справи, 

організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби, 

організація і діяльність прокуратури, органів досудового розслідування, 

органів і установ виконання покарань, діяння, які є злочинами, 

адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та 

відповідальність за них тощо.  

Окремо можна виокремити положення Конституції, які опосередковано 

врегульовують права та обов’язки митних органів та, які є загальними. До 

прикладу, це: органи виконавчої влади здійснюють свої повноваження у 

встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України (ст. 6 
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КУ); підприємницька діяльність посадових і службових осіб органів 

державної влади обмежується законом (ст. 42 ); право на працю, що включає 

можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку 

вільно погоджується (ст. 43); створення державою умов для повного 

здійснення громадянами права на працю (ст. 43); гарантування рівних 

можливостей у виборі професії та роду трудової діяльності (ст. 43); 

реалізація програм підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до 

суспільних потреб (ст. 43); гарантування громадянам захисту від незаконного 

звільнення (ст. 43); захист права на своєчасне одержання винагороди за 

працю (ст. 43); право працюючих на відпочинок (ст. 45) [66]. Вважаємо за 

необхідне звернення увагу на те, що даний перелік не є вичерпним.  

Характеризуючи третій рівень правової основи доказування у справах 

про порушення митних правил, який становлять закони України, 

першочергово слід вказати на МК України. Норми про порушення митних 

правил та процесуальні аспекти провадження у таких справах були наявні у 

всіх Митних кодексах незалежної України, зокрема: в розділі VIII МК 

України в редакції 1991 р. [85]; в у розділах XVIII та XIX МК України в 

редакції 2002 р. [86] , у XVІІІ та XІX розділах діючого МК України (2012 

р.)[87]. 

Загалом, митне законодавство України зазнало значних змін у зв’язку з 

прийняттям у 2012 р. нового МК України. Насамперед необхідно зазначити, 

що обсяг нового МК України у порівнянні зі старим значно збільшився. 

Істотні зміни відбулися в регламентації митних режимів, оформлення, 

здійснення митного контролю, визначення митної вартості.   

 Окремо зазначимо, що для визначення сутності доказування у справах 

про порушення митних правил мають наступні положення МКУ: окреслення 

завданнь та змісту провадження у справі про порушення митних правил (ст. 

486); визначення підстав для порушення справи про порушення митних 

правил (ст. 491); визначення змісту та форми протоколу про порушення 

митних правил (ст. 494); визначення поняття «доказ» (ст. 495) ; конкретизація 
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переліку осіб, які беруть участь у провадженні у справах про порушення 

митних правил (ст. 497); окреслення права та обов’язків осіб, які 

притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних 

правил, та заінтересованих осіб (ст. 498); визначення статусу захисника (ст. 

500); визначення статусу представника митного органу (ст. 501); визначення 

статусу експерта (502); визначення статусу перекладача (ст. 503); визначення 

статусу свідка у справі про порушення митних правил (ст. 504) тощо [87]. 

Правове регулювання доказування у справах про порушення митних 

правил, які розглядаються митними органами, відрізняється від правового 

регулювання доказування у відповідних справах, що розглядаються у 

судовому порядку. При цьому процедура доказування у судовому процесі 

нерозривно пов’язана зі всіма нормами процесуального закону, який 

визначає завдання судочинства, регулює проведення адміністративно-

процесуальних і судових дій, спрямованих на збирання та закріплення, 

перевірку та оцінку доказів, встановлює особливості дослідження та оцінки 

доказів у різних стадіях процесу і з певних категорій справ.  

Тому, первинного значення мають положення, які містяться у 

процесуальному законодавстві. Так, Кодекс України про адміністративні 

правопорушення (далі  КУпАП) визначає порядок притягнення до 

адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних 

правопорушень [61], включаючи порушення митних правил як їх різновид. 

Безпосередньо провадженню у справах про адміністративні правопорушення 

присвячено Розділ IV. Важливими для тематики цього дослідження є: 

визначення правової категорії «докази», «предмету та меж доказування» (ст. 

251); порядок здійснення доказування (ст. 252); підтави для передачі 

матеріалів прокурору або органу досудового розслідування (ст. 253) та 

ін. [61]. 

Примітним є те, що правовідносини доказування у справах про 

порушення митних правил мають комплексний характер і врегульовані 

нормами МК України, КУпАП, які по-різному регулюють одні й ті самі 
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відносини. Така ситуація на практиці призводить до неоднозначного 

розуміння суб’єктами доказування своїх прав, гарантій і обов’язків, а в 

деяких випадках і до зловживань ними з боку зацікавлених осіб. Тобто, 

особливостями доказування  у справах про порушення митних правил є 

правове регулювання одночасно двома кодексами (МК України та КУпАП), 

які містять норми як матеріального, так і процесуального права; розгляд 

справи в межах першої та другої інстанцій (касаційне оскарження не 

передбачено); звужене коло учасників судового процесу (відсутній позивач 

та відповідач, натомість є особа, яка притягується до адміністративної 

відповідальності, та особа, в присутності якої здійснюється розгляд справи, – 

представник митного органу). 

Щодо Кодексу адміністративного судочинства України (далі  КАС 

України), то його роль опосередкована можливістю оскаржувати рішення, дії 

та бездіяльність суб’єктів владних повноважень, які уповноважені брати 

участь у розгляді справ про порушення митних правил, в тому числі на етапі 

доказування [100]. 

Щодо законів, які регулюють статус осіб, що беруть участь у 

доказуванні, необхідно звернути увагу на Закон України «Про судову 

експертизу», яким встановлено, що експертом є особа, яка володіє 

спеціальними знаннями, необхідними для з’ясування відповідних обставин 

справи. Тобто експертом можуть бути особи, які є фахівцями, та мають 

відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче 

спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію 

експерта з певної спеціальності, що підтверджується проходженням атестації 

у порядку, передбаченому законом [133]. 

Вагомого значення у регулювання доказування у справах про 

порушення митних правил мають закони України, які регулюють статус 

посадових осіб митних органів, в тому числі тих, які уповноважені брати 

участь у розгляді справ про порушення митних правил. Наприклад, «Про 

державну службу» [114], Кодекс законів про працю України [60], «Про 
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професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» [131]; «Про колективні 

договори і угоди» [124], «Про запобігання корупції» [116], «Про захист 

суддів та працівників правоохоронних органів та суду» [123] тощо. 

Щодо четвертого нормативно-правового блоку правової основи 

доказування у справах про порушення митних правил, то їх структурно 

можна розділити на ті, що стосуються функціонування митних органів 

(загальні) та, ті що елементи доказування (спеціальні).  

До першої групи підзаконних нормативно-правових актів, які є 

загальними, необхідно віднести наступні: Постанову Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Положення про Державну податкову службу 

України та Державну митну службу України» № 227 від 06.03.2019 p., згідно 

якої затверджено Положення про Державну податкову службу України та 

Державну митну службу України [118]; Порядок розроблення посадових 

інструкцій державних службовців категорій «Б» та «В»», затверджений 

наказом Національного агентства України з питань державної служби № 172-

19 від 11.09.2019 р. [110] тощо. 

Щодо спеціальних підзаконних нормативно-правових актів, то в якості 

прикладу можуть слугувати:  

Інструкція про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі 

речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна 

органами дізнання, досудового слідства і суду, затверджена наказом 

Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, 

Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, 

Верховного суду України, Державної судової адміністрації України від 

27.08.2010 р. № 51/401/649/471/23/125 [121], прийнята з метою 

удосконалення діяльності органів дізнання, досудового слідства і суду з 

питань вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у 

кримінальних справах, цінностей та іншого майна, забезпечення неухильного   

додержання  ними вимог чинного законодавства, а також встановлення у 

вказаній сфері кримінально-процесуальної практики  єдиних правил;  
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Порядок взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів 

Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з 

питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень 

(аналізів, експертиз). Нормативи взяття проб (зразків) товарів для проведення 

дослідження (експертизи), форм акта про взяття проб (зразків) товарів та 

висновку, завтерджених наказом Міністерством фінансів України від 

02.12.2016 р. № 1058. [119], якими визначено послідовність та порядок 

виконання дій посадовими особами структурних підрозділів та 

територіальних органів Держмитслужби України при направленні запитів 

про проведення досліджень (аналізів, експертиз), постанов про призначення 

експертиз у справах про порушення митних правил до Спеціалізованої 

лабораторії з питань експертизи та досліджень, а також проведення 

досліджень (аналізів, експертиз) експертами; 

Нормативи взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження 

(експертизи), форм акта про взяття проб (зразків) товарів та висновку, 

затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2016 р. 

№ 1058 [100];  

наказ Міністерства юстиції України № 1015/21327 від 20.06. 2012 р. 

«Про затвердження форм процесуальних документів у справах про 

порушення митних правил» [122];  

Порядок дій структурних підрозділів Київської регіональної митниці під 

час виконання заходів, спрямованих на виявлення, попередження й 

припинення контрабанди та порушень митних правил, затвердженого 

наказом Держмитслужби України № 1431 ід 03.11.2010 р. [120] тощо. 

До цього блоку можна також віднести підзаконні нормативно-правові 

акти, якими врегульовано повноваження правоохоронних органів, з якими 

митні органи взаємодіють у напрямку отримання доказів, наприклад 

Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України № 878 від 28.10.2015 p.[108]. 
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Також видається можливим віднесення до четвертого нормативно-

правового документів розпорядчого та внутрішнього характеру: наказів, 

розпоряджень, посадових інструкцій, методичних рекомендацій та ін. При 

цьому, слід зазначити,  що в наказах може бути закріплено посадові 

обов’язки, повязанні із здійсненням доказування у справах про порушення 

митних правил (наприклад, наказ про покладення обов’язків тимчасового 

відсутнього працівника, або наказ про прозподіл обов’язків між 

керівництвом митниці, із визначення заступника митниці, уповноваженого 

приймати рішення (постанови) у справах про притягнення до 

адміністративної відповідальності винних осіб та ін.). Натомість посадові 

інструкції та положення визначають правомочності посадових осіб митниці 

на здійснення провадження у справах про порушення митних правил, в тому 

числі доказування (як правило в митницях створено окремі структурні 

підрозділи, якими здійснюється дізнання у справах про порушення митних 

правил, призначені на посади дізнавачів особи повинні мати юридичну 

освіту. Окрім цього, в структурі митниць функціонують підрозділи, які 

співпрацюють з митними органами іноземних держав в частині обміну 

інформацією та ін.). 

Таким чином, дослідження правових засад інституту доказування у 

справах про порушення митних правил залишається одним з найактуальних у 

науках адміністративного та митного права, тому при його подальшому 

вивченні необхідно враховані наукові здобутки усіх процесуальних галузей 

права та законодавства, оскільки питання доказів є провідним для 

встановлення наявності або відсутності порушення митних правил, 

винуватості особи у його вчиненні та інших обставинах, що мають значення 

для правильного вирішення справи. 

Проведене дослідження дає змогу використати підхід, за якого інститут 

доказування у справах про порушення митних правил є системою відносно 

відокремлених від інших і пов’язаних між собою правових норм, які 

регулюють процесуальні дії посадових осіб митниці, суду та інших суб’єктів 
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зі збору, фіксації, отримання, зберігання, оцінки доказів, а також їхній 

адміністративно-правовий статус. Особливостями даного інституту є його 

міжгалузевий характер, що відображається в регулюванні відносин, які 

мають багатосторонній режим правового захисту нормами митного та 

адміністративного права. В основі даного інституту лежать, з одного боку, 

владні повноваження митного органу та суду, а з іншого – права учасників, 

які беруть участь у митних розслідуваннях. 

У цій частині дослідження розкрито ґенезу та сучасний стан наукової 

думки щодо доказування у справах про порушення митних правил. 

Проведено аналіз дисертаційних досліджень, присвячених проблематиці 

доказування у справах про порушення митних правил, що дозволило дійти 

висновків про те, що частина із них були написані авторами близько десяти 

років тому, у зв’язку з чим виникла необхідність у проведенні комплексного 

дослідження з урахуванням усіх змін, які відбулись у сфері митних 

правовідносин за цей час, із виробленням ґрунтовних пропозицій про нові 

можливості удосконалення теоретичних та практичних питань інституту 

доказування в митній сфері. 

Виокремлено загальні та спеціальні види нормативно-правових актів, які 

регулюють здійснення доказування у справах про порушення митних правил. 

Вказано, що правове регулювання доказування у справах про порушення 

митних правил, які розглядаються митними органами, відрізняється від 

правового регулювання доказування у відповідних справах, що 

розглядаються у судовому порядку. При цьому процедура доказування у 

судовому процесі нерозривно пов’язана зі всіма нормами процесуального 

закону, який визначає завдання судочинства, регулює проведення 

адміністративно-процесуальних і судових дій, спрямованих на збирання та 

закріплення, перевірку та оцінку доказів, встановлює особливості 

дослідження та оцінки доказів у різних стадіях процесу і з певних категорій 

справ. 
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1.3. Поняття та класифікація доказів у справах про порушення 

митних правил 

 

 

 Докази та доказування мають велике значення в усіх видах 

юридичного процесу. Від їх належності та правильності оформлення 

залежить результат справи, що розглядається; залежить, чи буде особа 

притягнута до юридичної відповідальності; чи буде захищено суспільний 

інтерес. Тому теорія доказів та їх систематизація є одним з найважливіших в 

правничій науці, зокрема й у митному праві.  

Під поняттям «система» прийнято розуміти певний визначений порядок 

у розташуванні і зв’язку частин будь-чого, у тому числі і у дії. Система – це 

форма організації, це ціле, що являє собою єдність закономірно 

розташованих і таких, що перебувають у взаємозв’язку між собою частин. 

Система будь-якого об’єкта характеризується цілісністю, тобто внутрішньою 

єдністю об’єкта, його відносною автономністю та незалежністю від 

навколишнього середовища [173, с.1365]. 

Поняття системи органічно пов’язане з поняттями «цілісності», 

«елементу», «підсистеми», «зв’язку», «відносин», «структури». Системі 

властива не тільки наявність зв’язків і відносин між елементами, що її 

утворюють (певна організованість), але й нерозривний зв’язок із 

середовищем, у взаємодії з якою система виявляє свою цілісність. У той же 

час будь-яку систему можна розглядати як елемент системи більш високого 

порядку [146, с.427]. 

Таким чином, можна заначити, що доказування у митній сфері становить 

певну систему, якій властиві свої ознаки. Вона має свою внутрішню 

структуру, яка являє собою сукупність зв’язків, відносин між окремими 

елементами (правами). Окремі елементи системи у «статичному» стані іноді 

перебувають у суперечливості між собою, що усувається у процесі 

здійснення окремих прав (при переході структури від «статичного» стану до 
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динамічного). Тобто наявність у системи структури на певному 

законодавчому рівні окремих елементів є умовою її існування (здійснення). 

Ця структура системи повинна забезпечити стійкість зв’язків між окремими 

елементами у процесі здійснення. 

Практично це виявляється у тому, що чим чіткішою є структура системи 

доказування, тим простіший процес здійснення цього процесу у сфері 

протидії митним правопорушенням.  

Для встановлення перерахованих обставин, з’ясування об’єктивної 

істини у справі потрібно зібрати, дослідити, оцінити й використати всі 

докази.   

Загалом, поняття «докази» використовується у різних процесуальних 

процесах, зокрема адміністративному, цивільному, господарському, 

кримінальному. Тому звернемо увагу на підходи існуючі підходи, які 

використовуються законодавцем та науковцями до визначення поняття 

«докази» та проведення їх класифікації. 

Визначення «доказів» міститься в МК України [87] та КУпАП [61]. 

Доказами у справі про порушення митних правил є будь-які фактичні дані, на 

основі яких у визначеному законом порядку встановлюються наявність або 

відсутність порушення митних правил, винність особи у його вчиненні та 

інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. 

При цьому, у справах про порушення митних правил доказове значення 

мають:  

 протокол про порушення митних правил, протоколи процесуальних 

дій, додатки до зазначених протоколів;  

 пояснення свідків;  

 пояснення особи, яка притягується до відповідальності;  

 висновок експерта;  

 інші документи (належним чином завірені їх копії або витяги з них) та 

інформація, у тому числі та, що перебуває в електронному вигляді;  
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 товари – безпосередні предмети порушення митних правил, товари зі 

спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися 

для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від 

митного контролю, транспортні засоби, що використовувалися для 

переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через 

митний кордон України [87].  

Доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які 

фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган 

(посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного 

правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що 

мають значення для правильного вирішення справи.  

Ці дані встановлюються:  

 протоколом про адміністративне правопорушення;  

 поясненнями особи, яка притягається до адміністративної 

відповідальності, потерпілих, свідків; 

 висновком експерта; 

 речовими доказами; 

 показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають 

функції фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що 

використовуються особою, яка притягається до адміністративної 

відповідальності, або свідками; 

  працюючими в автоматичному режимі, чи засобів фото- і кінозйомки, 

відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка 

притягається до адміністративної відповідальності, або свідками,; 

 працюючими в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки 

(відеозапису), які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм 

і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху та 

паркування транспортних засобів, актом огляду та тимчасового затримання 

транспортного засобу; 

 протоколом про вилучення речей і документів; 
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  іншими документами [61].  

Порінюючи визначення «докази», наведені у двох кодексах, наголосимо 

на тому, що термін «доказами в справі про адміністративне 

правопорушення» є значно ширшим, за той, що наведено  в митному 

законодавстві. 

Щодо класифікації доказів у справах про порушення митних правил 

зазначимо наступне. Загалом, темін «класифікація» походить від латинського 

слова «classis», яке означає розряд, клас. Латинський корінь визначає 

«квінтесенцію» цього поняття, його найістотніше, найсуттєвіше значення: 

поділ предметів певної сукупності за спільними ознаками з утворенням 

системи класів цієї сукупності.  

Отже, під класифікацією розуміють систему підпорядкованих деякій 

ознаці понять (класів) у певній галузі знань або діяльності людини, 

використовувану як засіб для встановлення взаємозв'язків між цими 

поняттями (класами). Будуючи таку систему підпорядкованих понять, 

використовують певні спільні ознаки, притаманні цим поняттям, вони 

називаються ознаками класифікації і відіграють вирішальну роль в отриманні 

результату класифікації [109, c. 75-76]. 

Таким чином класифікація може бути використана з метою отримання 

інформації щодо різнобічної характеристики предмета дослідження, зокрема 

й доказів у справі про порушення митних правил.  

Окрім цього, класифікація структурних елементів, що у своїй сукупності 

створюють певне явище правового характеру – тобто систему доказів, сприяє 

цілісному теоретичному та практичному сприйняттю явища загалом. З 

практичної точки зору класифікація доказів у справі про порушення митних 

правил важлива ще й тим, що допомагає структурувати поведінку учасників 

доказування, пов’язаних з цим систематизованим явищем.  

Так, С.А. Кириченко класифіковано докази в кримінальному процесі на 

особистісні та речові. Серед особистісних доказів науковець виокремлює: 

свідчення заявника, свідка (очевидця, параочевидця, парасвідка), потерпілого 
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(дефактопотерпілого, парадефактопотерпілого, деюрепотерпілого, 

парадеюрепотерпілого), переслідуваного (підозрюваного, обвинуваченого, 

підсудного, засудженого, виправданого, причетного, парапричетного, 

парапереслідуваного), цивільного позивача і відповідача, третьої особи із 

самостійними вимогами і без них, експерта, представника неповнолітнього 

обвинуваченого, цивільного позивача і відповідача і третіх осіб [55, c. 120]. 

Аналогічна класифікація використовується в цивільному процесі. Проте, 

з можливим виокремленням змішаних доказів, до яких зараховується, 

наприклад, висновок експерта. Проте, це спірне питання, тому що як слушно 

вказує Й.М. Штефан, означене зводить нанівець саму ідею класифікації, тому 

що експерт дає висновок на основі своїх спеціальних знань, тому його 

висновок стосується не змішаних, а особистих доказів [ 189, c. 278]. 

Можливою є класифікація доказів в залежності від їх функціонального 

призначення, яку запропоновано О.С. Степановим. Науковецем виокремлено: 

докази, за допомогою яких встановлюються обставини, що входять до 

предмету доказування; докази, за допомогою яких встановлюються 

обставини, що необхідні при винесенні проміжних рішень у справі 

(наприклад, обрання запобіжного заходу, зупинення провадження у справі і 

т.д.); допоміжні докази [154]. 

Бабенко В.В. запропоновано класифікацію доказів у господарському 

процесі за рядом ознак: за характером зв’язку змісту доказу з фактом, що 

встановлюється шляхом виокремлення прямих та непрямих; за процесом 

формування відомостей про факти шляхом виокремлення первинних та 

похідних; за джерелом походження шляхом виокремлення особистих та 

речових.  

Окремо запропоновано градацію доказів в господарському процесі на: 

матеріальні – тобто такі докази, які стосуються безпосередньо суті спору 

(наприклад, договори, акти, протоколи, розрахункові документи тощо, тобто 

всі ті документи, які підтверджують наявність чи відсутність обставини, на 

які посилаються сторони як на підставу своїх вимог і заперечень); 
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процесуальні – докази, які стосуються підтвердження виникнення певних 

процесуальних дій в господарському процесі (наприклад, такими доказами 

можуть виступати відповідні ухвали і накази суду, клопотання і заяви сторін 

та інших учасників процесу, висновки експертів тощо) [7]. 

Щодо класифікації доказів у справах про порушення митних правил, то 

можливо застосувати різні критерії до градації, включаючи вищезазначені. 

При цьому, для такої категорії, як докази у справах про порушення митних 

правил, характерна низка специфічних ознак, що зумовлені особливостями 

самого процесу доказування. Тому зазначимо, що перелік доказів у справах 

про порушення митних правил різниться залежно від категорії справи про 

порушення митних правил. В окремих випадках отримання доказів є 

складною та тривалою процедурою, що пов’язано з рядом обставин, зокрема 

відсутністю міжнародних договорів України з деякими країнами про 

співробітництво. 

Доцільною є класифікація доказів у справах про порушення митних 

правил залежно від: 1) суб’єкта, на якого покладено обов’язок надання 

доказу (наприклад, докази, надання яких віднесено до обов’язку експерта; 

докази, надання яких віднесено до обов’язку особи, якаприятгується до 

відповідальності та ін.); 2) форми вираження доказу (наприклад, докази, які 

мають форму документу; докази, якімають форму товару та ін.; 3) порядку 

фіксування (докази, яких зафіксовано відеокамерою, докази, які зафіксовано 

фотоапаратом, письмові докази, електронні докази  та ін.; 4) порядку 

отримання ( наприклад, докази, які отриманні шляхом проведення 

експертизи: докази, які отримнні шляхом відбирання пояснень); тощо.  

З позицій процесуальної науки, важливим аспектом класифікації доказів 

є «джерела доказів». Погоджуючись в цілому, з такою назвою як «джерела 

доказів» для позначення формального їх вираження, окремими науковцями 

(зокрема, М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, В.П. ІІІибіко) наголошено на 

необхідності ведення поняття «процесуальні джерела доказів», яке точніше 

підкреслює їх відмінність від матеріальних джерел доказової інформації [89]. 
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Вченими висловлюються різні, інколи протилежні точки зору, щодо 

поняття процесуальних джерел доказів, співвідношення доказів і джерела 

доказів, відмінності процесуальних джерел доказів від непроцесуальної 

інформації, взаємовідношення способів (засобів) закріплення доказів та 

джерел доказів.  

Джерелом доказової інформації є сама подія, яка залишила сліди у 

навколишній обстановці, які згодом у результаті процесуальної діяльності по 

їх збиранню стануть процесуальними доказами. Неправильно вважати 

джерелом доказів свідків, потерпілих, підозрюваних, обвинувачених, 

експертів, авторів процесуальних та інших документів. Поки доказова 

інформація, яку мають певні особи, не одержана від них і не зафіксована в 

передбаченій процесуальним законом формі, не викладена у висновку 

експерта, в документі, доказів ще немає, а отже, і їх джерел, які повинні 

знаходитись у справі. Перелічених же осіб точніше було б назвати носіями 

можливої доказової інформації [90]. 

Вірно зазначає, В.П. ІІажимов, що немає доказів без джерела, 

неможливо збирати фактичні дані поза джерелом, відокремити збирання, 

перевірку і оцінку фактичних даних, відомостей про обставини справи від їх 

джерел. «Формування» доказу, його існування неможливе поза джерелом 

[155]. 

Джерела доказів є законодавчо визначені (незалежно від виду) 

об'єктивовані форми «перебування» відомостей про факти чи обставини, 

процесуальне джерело – не те, що дає «рух», «початок руху» доказу. 

В.Я. Дорохов висловлює думку, що джерело будь-якою явища, у тому 

числі і доказів, не може бути одночасно і формою цього явища. Джерело має 

перебувати поза цим явищем [37]. 

На основі вищевикладеного можна зробити висновок, що джерела 

доказів – це своєрідні «колодязі», у яких містяться відомості про обставини 

справи; вони є носіями, сховищами доказів, а не самими доказами. Разом з 
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тим, докази можуть бути отримані лише з тих джерел, які чітко передбачені у 

законодавстві. 

Розглянемо окремі елементи, як складають систему джерел доказів в 

митній сфері. Так, основним джерелом доказів є протокол про порушення 

митних правил, протоколи процесуальних дій, додатки до зазначених 

протоколів. Посадова особа митного органу, яка здійснює провадження у 

справі про порушення митних правил, оцінює докази за своїм внутрішнім 

переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному 

дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом та 

правосвідомістю.  

Термін «внутрішнє переконання» не визнається у вітчизняній науці 

окремим стандартом доказування та не тлумачиться. У зв’язку із цим 

наводяться загальні положення актуальних процесуальних кодексів щодо 

оцінки доказів, зокрема ч. 1 ст. 90 КАС  України [59], згідно якої  суд оцінює 

докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на 

їх безпосередньому, всебічному, повному й об’єктивному дослідженні.  

Подібна за змістом стаття (ст. 89) міститься й у Цивільному 

процесуальному кодексі [172], в якій передбачено, що суд оцінює докази за 

своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному, 

об’єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. При 

цьому, чітких критеріїв досягнення суддею внутрішнього переконання не 

вказано в жодному із наведених кодексів. У зв’язку з чим, Д. Гетманцевим 

вказується на необхідність застосування цих норм у взаємозв’язку із 

положеннями стандарту доказування «поза розумним сумнівом», який 

визначає, що відсутність розумних сумнівів має місце тоді, коли всі 

альтернативні пояснення наданих доказів надзвичайно малоймовірні. 

Стандарт доказування «поза розумним сумнівом» є кримінальним 

стандартом доказування, який:  використовується судом при вирішенні 

питання щодо доведеності вини особи та винесенні судового рішення; -

встановлює мету доказування, якою є достовірність як найвищий ступінь 
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ймовірності. Досягнення чи недосягнення такого ступеня ймовірності 

визначається суб’єктом прийняття рішення, що має означати відсутність 

розумних сумнівів у суб’єкта прийняття рішення в (не) існуванні певного 

факту(ів). Концепції «стандарт доказування» та його виду – «поза розумним 

сумнівом» – властиві такі ознаки: варіативність стандарту доказування 

залежно від сфери застосування та предмету розгляду; тісний взаємозв’язок 

стандарту доказування та тягаря (обов’язку) доказування; стандарт 

доказування є певним критерієм (порогом) прийняття рішення для суб’єкта 

прийняття рішення, встановлюючи певний рівень (міру) доведеності [143, с. 

124]. Заначені стандарти можуть бути прийнятними до доказування у справах 

про порушення митних правил. 

Станом на теперішній час, процесуальні дії у справах про порушення 

митних правил фіксуються виключно в порядку, передбаченому МК України, 

з використанням форм процесуальних документів, установлених 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері фінансів.  

Процесуальна дія, не оформлена в установленому порядку, втрачає 

доказове значення. До процесуального документа під час його складання 

можна вносити виправлення, які повинні бути засвідчені підписами особи, 

що його склала, а також інших осіб, присутніх під час проведення відповідної 

процесуальної дії.  

Протокол про порушення митних правил – це комплексне джерело 

доказової інформації. Однак він набуває значення доказу в тих випадках, 

коли: по-перше, протокол складений уповноваженою на те посадовою 

особою митних органів; по-друге, складений не пізніше термінів, 

передбачених для накладення адміністративного стягнення; по-третє, зміст 

протоколу відповідає усім вимогам, передбаченим МК України [18, с. 59].  

Відповідно до ст. 488 МК України, провадження у справі про порушення 

митних правил вважається розпочатим з моменту складення протоколу про 

порушення митних правил [87]. Протокол про порушення митних правил 
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мають право складати: 1) посадові особи, які відповідно до посадових 

інструкцій уповноважені здійснювати митний контроль, митне оформлення і 

пропуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення через 

митний кордон України і які безпосередньо виявили порушення митних 

правил; 2) посадові особи органів доходів і зборів, які згідно з посадовими 

обов’язками мають таке право; 3) інші посадові особи, уповноважені 

керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну податкову і митну політику, або 

керівником митниці.  

Протокол про порушення митних правил повинен містити такі дані: 

1) дату і місце його складення; 2) посаду, прізвище, ім’я, по батькові 

посадової особи, яка склала протокол; 3) необхідні для розгляду справи 

відомості про особу, яка притягується до відповідальності за порушення 

митних правил, якщо її встановлено; 4) місце, час вчинення, вид та характер 

порушення митних правил; 5) посилання на статтю цього Кодексу, що 

передбачає адміністративну відповідальність за таке порушення; 6) прізвища 

та адреси свідків, якщо вони є; 7) відомості щодо товарів, у тому числі 

транспортних засобів особистого користування транспортних засобів 

комерційного призначення та документів, вилучених згідно із ст. 511 МК 

України; 8) інші необхідні для вирішення справи відомості [87].  

Протокол підписується посадовою особою, яка його склала. Якщо при 

складенні протоколу була присутня особа, яка притягується до 

адміністративної відповідальності за порушення митних правил, протокол 

підписується і цією особою, а за наявності свідків – і свідками.  

Якщо особа, яка притягується до адміністративної відповідальності за 

порушення митних правил, відмовляється підписати протокол, до протоколу 

вноситься відповідний запис. Особа, яка притягується до адміністративної 

відповідальності за порушення митних правил, має право дати пояснення та 

висловити зауваження щодо змісту протоколу, а також письмово викласти 

мотиви своєї відмови від підписання протоколу. Власноручно викладені цією 
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особою пояснення додаються до протоколу, про що до протоколу вноситься 

відповідний запис із зазначенням кількості аркушів, на яких подано такі 

пояснення. Протокол складається у двох примірниках, один з яких 

вручається під розписку особі, яка притягується до адміністративної 

відповідальності за порушення митних правил (ст. 494 МК України) [87].  

Митний кодекс України містить й інші правила складання протоколу 

про порушення митних правил, дотримання яких в сукупності дозволяє 

посадовій особі, яка складає протокол, з одного боку, забезпечити суб’єктові 

порушення митних правил можливість скористатися правами, гарантованими 

йому законом, а з іншого – процесуально зафіксувати факт такого 

забезпечення, для усунення можливих скарг і спорів під час подальшого 

провадження, розгляду та прийняття рішення у справі про порушення митних 

правил [18, с.60].  

Наступним доказом у справі про порушення митних правил, про які 

йдеться у ч. 1 ст. 495 МК України, визначено пояснення особи, яка 

притягується до відповідальності [87].  По суті надання пояснень зводиться 

до повідомлення особою відомих їй обставин справи, а також власних 

міркувань щодо пред’явлених їй звинувачень у вчиненні правопорушення, 

визнання нею вини чи невинуватості у його вчиненні тощо. За наявності 

свідків учинення порушення митних правил, або осіб, яким відомі обставини, 

що підлягають установленню у справі про порушення митних правил, їх 

пояснення також є доказами у справі про порушення митних правил.  

Пояснення особи, яка притягується до відповідальності, та свідка у 

справі про порушення митних правил може мати подвійну форму вираження. 

Це зумовлено тим, що такі особи можуть давати пояснення як під час 

проведення процесуальних дій у справі про порушення митних правил, так і 

під час провадження у ній [38, с. 169].  

Таким чином, розгляд таких видів доказів у справах про порушення 

митних правил як протокол про порушення митних правил та пояснення 

особи, яка притягується до відповідальності, і свідків учинення порушення 
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митних правил, або осіб, яким відомі обставини, що підлягають 

установленню у справі про порушення митних правил, засвідчило достатній 

рівень їх правового забезпечення.  

Додатковими способами фіксації результатів проведення процесуальних 

дій є складання планів, схем, фотографування, відеозйомка, звукозапис. 

Необхідність застосування додаткових способів фіксації визначається 

посадовою особою митного органу, яка складає протокол про порушення 

митних правил або здійснює провадження у справі про порушення митних 

правил.  

План є графічним зображенням в умовних знаках місцевості, 

приміщення в певному масштабі, а схема – зображенням у загальних рисах 

місцевості, приміщень, розташування предметів правопорушення тощо.  

Як додатковий спосіб фіксації свідчень під час відібрання пояснень від 

осіб, відносно яких є підозра про можливість зміни свідчень, іноземців, 

пояснення яких перекладає перекладач, тощо може використовуватись 

звукозапис.  

Під час проведення процесуальної дії із застосуванням звукозапису про 

це повідомляються всі учасники дії до початку її проведення. Повторення 

спеціально для звукозапису будь-якої частини дії в ході її проведення не 

дозволяється. Монтаж фонограми є неприпустимим. Перед закінченням 

процесуальної дії фонограма повністю відтворюється її учасникам. 

Фонограма доповнюється висловленими учасниками процесуальної дії 

зауваженнями й доповненнями. У протоколі процесуальної дії зазначається 

про застосування звукозапису й повідомлення про це учасників дії, про 

технічні засоби та умови звукозапису, про відтворення фонограми учасникам 

процесуальної дії.  

Отримані фотознімки, фонограми, плани, схеми не замінюють 

протоколу, а лише доповнюють його. Доказове значення вони будуть мати за 

умови належного їх оформлення.  
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Фотографії наклеюються на фототаблицю й нумеруються. Під кожною 

фотокарткою вчиняється відповідний напис, що пояснює зображення 

(найменування місцевості, предметів і т. д.). Фототаблиці підписуються 

посадовою особою митного органу, що проводила процесуальну дію, або 

спеціалістом, який проводив зйомку. Аудіокасети запаковуються в пакет, 

який опечатується й на якому вчиняються пояснювальний напис, підписи 

учасників процесуальної дії й посадової особи митного органу, яка її 

проводила.  

Щодо висновку експерта, як доказу усправі про опрушення митних 

правил, то він складається після проведення необхідних досліджень, в ньому 

повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, освіта, спеціальність, 

учений ступінь і звання, посада експерта); на якій підставі була проведена 

експертиза; хто був присутній при проведенні експертизи; питання, що були 

поставлені експертові; які матеріали експерт використав та які провів 

дослідження, мотивовані відповіді на поставлені питання. Коли при 

проведенні експертизи експерт виявить факти, які мають значення для справи 

і з приводу яких йому не були поставлені питання, він вправі вказати на них 

у своєму висновку, який він підписує. 

Організаційно-правові засади судово-експертної діяльності визначено 

Законом України «Про судову експертизу» [133], згідно якого судово-

експертна діяльність в Україні здійснюється державними спеціалізованими 

установами та відомчими службами, а саме: Інститутами судових експертиз 

Міністерства юстиції України, які діють на підставі Інструкції про 

організацію проведення судових експертиз в науково-дослідних судово-

експертних установах Мінюсту, затвердженої наказом Міністра юстиції від 

30 травня 1998 року №8/5 [48];  установами Міністерства охорони здоров'я 

(судово-медичні та судово-психіатричні експертизи); експертними службами 

Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, 

Служби безпеки України. Судово-експертна діяльність може здійснюватись 

також на підприємницьких засадах на підставі спеціального дозволу, а також 
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громадянами за разовими договорами. Панєвін О.С.та Г.Є.Сухова вказуть, 

що пріоритет у проведенні судових експертиз надається державним 

спеціалізованим установам і експертним службам. І тільки, якщо в 

спеціалізованій установі або експертній службі відсутній експерт з 

відповідної галузі знань, проведення експертизи доручається представникові 

підприємницької структури чи громадянину-підприємцю, які мають 

кваліфікацію судового експерта. В такому ж порядку повинно вирішуватися 

питання, у разі якщо  спеціалізована установа, з поважних причин не може  

забезпечити експертне дослідження, особливо у випадках невідкладного його 

проведення. Трапляються непоодинокі випадки, коли проведення експертизи 

пов'язане з використанням специфічних знань, проте в спеціалізованих 

установах та серед підприємців немає експертів, які ними володіють. У 

зв’язку з чим, в Законі України «Про судову експертизу» [133] передбачена 

можливість проведення експертизи громадянами, які не мають кваліфікації 

судового експерта. У такому разі необхідно укласти договір між 

громадянином-фахівцем та судом, органом попереднього слідства чи 

дізнання, які повинні впевнитися в тому, що громадянин має спеціальні 

знання з предмета експертизи і здатний виконати експертне дослідження 

[103]. 

Згідно ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза 

- це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних 

об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що 

перебуває у провадженні органів дізнання, попереднього слідства чи суду 

[133]. На підставі проведених досліджень експерт встановлює нові фактичні 

дані і викладає їх у своїх відповідях. І саме ці дані є доказом у справі, якщо 

вони сформульовані в однозначній формі, а не є припущеннями. Ймовірний 

висновок експерта не є доказом і не може бути покладений в рішення про 

притягнення до відповідальності. Його можна використати лише для 

висунення версій у справі [93]. 
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В свою чергу, Г. Надгорний, М. Сегай, Б. Усанович наголошують на 

відсутності неузгодженості в питанняхекспертизи, яка проявляється у тому, 

що документи, які приймаються за результатами  судово-експертних 

досліджень, одними експертами іменуються «акт судових експертиз», а 

іншими – «висновкок експерта» [92, c.78]. 

Згідно МК України дослідження (аналізи, експертизи) проводяться 

експертами спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну податкову і митну політику, чи його відокремленого 

підрозділу або інших експертних установ (організацій), призначених органом 

доходів і зборів. Зазначені дослідження (аналізи, експертизи) проводяться з 

метою забезпечення здійснення митного контролю та митного оформлення і 

не є судовими експертизами. За результатами проведених досліджень 

(аналізів, експертиз) експерт готує висновок за формою, встановленою 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну податкову і митну політику. 

У висновку про результати дослідження (аналізу, експертизи) 

зазначаються: 1) місце і дата проведення дослідження (аналізу, експертизи); 

2) ким і на підставі якого документа проводилося дослідження (аналіз, 

експертиза); 3) запитання, поставлені перед експертом; 4) об'єкти 

дослідження (аналізу, експертизи); 5) матеріали і документи, надані 

експерту; 6) зміст та результати дослідження (аналізу, експертизи) із 

зазначенням методів їх проведення; 7) оцінка результатів дослідження 

(аналізу, експертизи), висновки та їх обґрунтування [87] . 

Таким чином, з метою забезпечення здійснення митного контролю 

експерти спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень 

Держмитслужби України мають право проводити дослідження (аналізи, 

експертизи) та складати за їх результатами відповідний висновок.Зазначений 

висновок може бути використано процесі розгляду судової справи. Так, 

наприклад відповідно до ст. 72 КАС України доказами в адміністративному 
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судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або 

відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення 

учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного 

вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, 

речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями 

свідків. При цьому, обставини справи, які за законом мають бути 

підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися 

іншими засобами доказування. Водночас питання використання висновків 

лежить в межах судової дискреції і залежить виключно від позиції суду та 

посадової особи митного органу.  

Ще одним видом доказів у справах про пропорушення митних правил є 

товари – безпосередні передмети порушення митних правил, товари зі 

спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувались 

для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від 

митного контролю (до прикладу, культурні цінності, наркотичні засоби, 

таін), а також транспортні засоби, які використовувались для переміщення 

безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон 

України.  

Щодо цих доказів, слід зазначити, що відповідно до МК України: 

товарами є будь-які рухомі речі, у тому числі ті, на які законом 

поширено режим нерухомої речі (крім транспортних засобів комерційного 

призначення), валютні цінності, культурні цінності, а також електроенергія, 

що переміщується лініями електропередачі;   

 транспортні засоби – це транспортні засоби комерційного призначення, 

транспортні засоби особистого користування, трубопроводи та лінії 

електропередачі;  

 транспортні засоби комерційного призначення – це будь-яке судно (у 

тому числі самохідні та несамохідні ліхтери та баржі, а також судна на 

підводних крилах), судно на повітряній подушці, повітряне судно, 

автотранспортний засіб (моторні транспортні засоби, причепи, напівпричепи) 
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чи рухомий склад залізниці, що використовуються в міжнародних 

перевезеннях для платного транспортування осіб або для платного чи 

безоплатного промислового чи комерційного транспортування товарів разом 

з їхніми звичайними запасними частинами, приладдям та устаткуванням, а 

також мастилами та паливом, що містяться в їхніх звичайних баках упродовж 

їхнього транспортування разом із транспортними засобами комерційного 

призначення [168].  

Заначене дає підтави говорити, що транспортні засоби в розумінні 

митного законодавства є товаром, окрім тих, які мають статус «транспортних 

засобів комерційного призначення». У зв’язку з чим, слід уточнити перелік 

джерел доказування. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що сукупність належним чином зібраних 

доказів у справі про порушення митних правил є підставою для доведення в 

установленому законом порядку факту порушення митних правил та 

винуватості особи, яка його вчинила.  

В цій частині дисертації визначено поняття та класифікацію доказів у 

справах про порушення митних правил. Обґрунтовано, що для такої 

категорії, як докази у справах про порушення митних правил, характерна 

низка специфічних ознак, що зумовлені особливостями самого процесу 

доказування. Запропоновано декілька класифікацій доказів у справах про 

порушення митних правил, зокрема: залежно від: 1) суб’єкта, на якого 

покладено обов’язок надання доказу; 2) форми вираження доказу; 3) порядку 

фіксування; 4) порядку отримання тощо. Охарактеризовано кожний із видів 

доказів у справах про порушення митних правил. 

Відзначено, що перелік доказів у справах про порушення митних правил 

різниться залежно від категорії справи. В окремих випадках отримання 

доказів є складною та тривалою процедурою, що пов’язано з рядом обставин, 

зокрема відсутністю міжнародних договорів України з деякими країнами про 

співробітництво. 
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Обґрунтовано необхідність розширення повноважень митних органів у 

частині проведення оперативно-розшукової діяльності. Зазначено, що 

сукупність зібраних доказів у справі про порушення митних правил є 

підставою для доведення в установленому законом порядку факту 

порушення митних правил та винуватості особи, яка його вчинила. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

1. Розкрито ґенезу наукової думки щодо інституту доказування у 

справах про порушення митних правил. Проаналізовано сучасний стан 

наукової думки за темою дослідження. Виокремлено етапи розвитку наукової 

думки щодо інституту доказування у справах про порушення митних правил, 

визначено характерні особливості, притаманні кожному із них. 

Обґрунтовано, що поява наукових розробок з проблематики доказування 

в митній сфері пов’язана насамперед із прийняттям нових редакцій Митного 

кодексу України.  

Встановлено, що, незважаючи на значну кількість наукових досліджень 

з питань здійснення доказування у справах про порушення митних правил, 

поза увагою науковців залишилися окремі аспекти, в тому числі пов’язані з 

реорганізаційними перетвореннями в митній системі, методикою здійснення 

доказування у справах про порушення митних правил, що й зумовило 

необхідність їх висвітлення.  

2. Обґрунтовано існування в правовій доктрині окремого інституту – 

доказування у справах про порушення митних правил, який є системою 

відносно відокремлених від інших і пов’язаних між собою правових норм, які 

регулюють процесуальні дії посадових осіб митниці, суду та інших суб’єктів 

зі збору, фіксації, отримання, зберігання, оцінки доказів, а також їхній 

адміністративно-правовий статус. Особливостями даного інституту є його 
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міжгалузевий характер, що відображається в регулюванні відносин, які 

мають багатосторонній режим правового захисту нормами митного та 

адміністративного права. В основі даного інституту лежать, з одного боку, 

владні повноваження митного органу та суду, а з іншого – права учасників, 

які беруть участь у митних розслідуваннях. 

3. Запропоновано класифікувати докази у справах про порушення 

митних правил залежно від: 1) суб’єкта, на якого покладено обов’язок 

надання доказу (наприклад, докази, надання яких віднесено до обов’язку 

експерта; докази, надання яких віднесено до обов’язку особи, 

якаприятгується до відповідальності та ін.); 2) форми вираження доказу 

(наприклад, докази, які мають форму документу; докази, якімають форму 

товарута ін.; 3) порядку фіксування (докази, яких зафіксовано відеокамерою, 

докази, які зафіксовано фотоапаратом, письмові докази, електронні докази  та 

ін.; 4) порядку отримання (наприклад, докази, які отриманні шляхом 

проведення експертизи: докази, які отримнні шляхом відбирання пояснень); 

тощо.  

Вказано, що доказами в справі про адміністративне правопорушення, є 

будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган 

(посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного 

правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що 

мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються: 

протоколом про адміністративне правопорушення; поясненнями особи, яка 

притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків; 

висновком експерта; речовими доказами, показаннями технічних приладів та 

технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому 

числі тими, що використовуються особою, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, або свідками;  працюючими в 

автоматичному режимі, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому 

числі тими, що використовуються особою, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, або свідками; працюючими в 
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автоматичному режимі або в режимі фотозйомки (відеозапису), які 

використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що 

стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування 

транспортних засобів, актом огляду та тимчасового затримання 

транспортного засобу; протоколом про вилучення речей і документів; 

іншими документами.  
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РОЗДІЛ 2 

ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ  

 

 

2.1. Поняття, предмет та межі доказування у справах про порушення 

митних правил  

 

 

Митний кодекс України не містить визначення терміну «доказування». 

В юридичній літературі зустрічаються різні визначення цьому терміну: 

відмінності в його тлумаченні наявні в залежності від виду правопорушення 

та процесу, в якому розглядається справа (наприклад, кримінальному, 

цивільному, адміністративному, тощо). Доказування являє собою єдність 

практичної і розумової логічної діяльності.  

Інституту доказування у справах про порушення митних правил 

притаманні особливості, які можуть проявлятись залежно від стадії, категорії 

митної справи, суб’єкта, який виносить рішення у справі про порушення 

митних правил (суд, посадова особа митного органу), місця вчинення 

адміністративного проступку тощо. Таким чином, у справах про порушення 

митних правил, доказування може бути двох видів: 1) досудове доказування; 

2) доказування в суді. При цьому, не всі справи про порушення митних 

правил можуть проходити два види доказування. Якщо перший вид є 

обов’язковим при порушенні митними органами усіх справ, то другий не у 

всіх випадках.  

Так, обов’язково судовий вид доказування застосовуються при розгляді 

справ про порушення митних правил, санкція яких передбачає конфіскацію. 

Факультативно його може бути застосовано у разі оскарження постанови 

митного органу, винесеної у справі про порушення митних правил або дій чи 

бездіяльності посадових осіб митного органу, які приймали участь в складені 

протоколу про порушення митних правил, митному розслідуванні справи, 
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винесені рішення у справі про порушення митних правил. Діяльність по 

встановленню істини складає основу всього судочинства, тому значна 

частина норм процесуального права відноситься до процесу доказування, 

визначає порядок проведення адміністративно-процесуальних і судових дій, 

яких спрямовано на збирання та закріплення, перевірку та оцінку доказів, 

встановлення особливостей дослідження та оцінки доказів в різних стадіях 

процесу і по певних категоріях справ. 

Процесуальне доказування за своєю гносеологічною суттю є різновидом 

людського пізнання дійсності. Воно не є науковим у тому розумінні, що не 

ставить собі за мету пізнання закономірностей розвитку природи і 

суспільства, але в плані встановлення окремих фактів, явищ дійсності воно 

має багато спільного з науковим пізнанням, насамперед історичним. У 

процесуальному доказуванні як пізнавальній діяльності застосовуються 

(звичайно з урахуванням його специфіки) всі закони і категорії діалектичної і 

формальної логіки [178, c.267]. Як об’єктивна істина в цілому, так і окремі 

факти, обставини справи встановлюються уповноваженими органами лише 

шляхом процесуального доказування, під час якого збираються, 

перевіряються, оцінюються докази і на їх підставі приймаються і 

обґрунтовуються процесуальні рішення. Цим обумовлюється те, що 

доказування має найбільшу питому вагу в усій діяльності органів і осіб, які 

ведуть процес, осіб, яких вони залучають до цієї діяльності, а також те, що 

нормативне регулювання і теоретичне дослідження проблем доказування 

посідає чільне місце в процесуальному праві, важливішою складовою 

частиною якого є доказове право, де провідну роль відіграє теорія доказів 

(або її ще називають вчення про докази) [90, с.118].  

Органічний зв’язок норм процесуального права, який прямо відноситься 

до доказів та доказування зі всіма іншими нормами процесуального закону, 

дає можливість охарактеризувати доказове право як сукупність 

процесуальних норм, які встановлюють основу і порядок доказування і 

мають значення для справи фактів зі всієї сукупності процесуальних норм. 
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Разом з тим, вказівка на доказове право важлива в тому відношенні, що воно 

підкреслює правовий характер діяльності, спрямованої на встановлення 

істини в судочинстві. 

Традиційно до ознак, які характеризують доказування, відносять: 

безперервність, багаторазовість, вираження в часі і просторі, спрямованість 

на перехід від незнання до знання, від неповного знання до більш 

повного. [74]. До характеристик, що визначають зміст доказування, Белкіним 

Р.С. та А.І. Вінбергом віднесено те, що воно реалізується через виявлення 

носіїв інформації, за допомогою яких можна одержати відомості про події, 

збір цієї інформації, їх процесуальне закріплення, перевірка і оцінка з метою 

достовірного встановлення обставин, які мають значення для вирішення 

кримінальної справи [161, c. 503].  

Глибоке розуміння як основних положень про докази і доказування, так і 

процесуального порядку їх збирання, використання окремих доказів на 

різних стадіях процесу вимагає звернення уваги на суміжні поняття. 

Відповідно, окрім доказування для позначення цієї діяльності, широко 

використовується термін «доведення». Тож для кращого розуміння, з’ясуємо 

їх співвідношення.  

Фурса С.Я. та Т.В. Цюра вважають за необхідне розширити 

термінологічну базу процесу доказування, шляхом розмежування понять 

«доказування» та «доведення» [169]. Під «доказуванням»  вчені пропонують 

розуміти регламентовану в певний порядок процесуальну діяльність зі 

збирання, витребування (для адвокатів і прокурорів) і надання суду доказів 

суб’єктам, що за цивільним процесуальним законодавством вправі надавати 

докази в конкретній справі на різних стадіях її розгляду. 

Водночас як «доведення» буде складатися із процесу доказування та 

розумової і процесуальної діяльності, спрямованої на формування у судді 

переконання в достовірності юридичних обставин справи, і на цій підставі 

обґрунтованості вимог сторони [169]. 
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Таким чином, за підходами вказаних учених доведення є ширшим 

поняттям, яке включає у себе доказування, де останнє охоплює собою 

збирання, витребування та надання до суду доказів, а всі інші дії, 

«спрямовані на забезпечення сприятливого для сторони рішення суду, слід 

вважати «доведенням» [4, 169]. 

Доказування є одним з основних і вирішальних видів пізнавальної 

діяльності людей. Дослідження правового регулювання та змісту процесу 

доказування в різних процесуальних провадженнях завжди привертало увагу 

вчених-правознавців, які вивчали специфіку доказування у різних судових 

провадженнях (наприклад, цивільному, кримінальному, господарському, 

адміністративному, конституційному). 

Наприклад, для порівняння, в Кримінальному процесуальному кодексі 

України доказам і доказуванню присвячено главу 4, а доказуванню – окремий 

параграф. Відповідно до статті 91 Кримінального процесуального кодексу 

України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою 

встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження 

[73]. Глава під назвою «Докази та доказування» наявна також в Цивільно-

процесуальному кодексі України [172] та в Кодексі адміністративного 

судочинства України [58]. У вищезазначених процесуальних кодексах 

детально регулюється порядок та межі здійснення доказування, з 

урахуванням особливостей притаманних правовідносинам, які вони 

регламентують.   

Специфіка доказування, наприклад, у цивільному процесі полягає у 

тому, що доказування: 1) зумовлено юридичною заінтересованістю; 

2) урегульовано сукупністю законодавчих актів національного і 

наднаціонального характеру; 3) засновано на основоположних принципах 

цивільного процесуального права; 4) спрямовано на переконання суду в 

тому, що факти та обставини, якими обґрунтовано вимоги чи заперечення, 

підтверджують заявлені вимоги; 5) реалізується за допомогою встановлених 
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законом засобів; 6) здійснюється під процесуальним керівництвом суду та за 

його сприяння [28]. 

У цілому, доцільним є виділення таких ознак доказування: 

1) це процес, який відбувається в часі і просторі, а не одноразовий акт. 

Воно є єдиним, безперервним процесом переходу від незнання до знання, від 

неповного знання до більш повного. Доказування пронизує всі стадії 

провадження, незалежно від виду правопорушення; 

2) це пізнання істини в справі, тобто встановлюється у повній 

відповідності з дійсністю подія правопорушення, винність або невинність 

певних осіб, обставини, які впливають на ступінь і характер відповідальності 

тощо. При цьому, це пізнання є складним процесом: збираються і 

перевіряються докази, з допомогою яких встановлюються окремі факти; на 

підставі цих фактів встановлюються інші, і таким чином з’ясовуються всі 

обставини справи. Отже, доказування є єдиним засобом встановлення істини 

в справі; 

3) доказування є не лише практичною, але й розумово-логічною 

діяльністю осіб, які є суб’єктами доказування та інших його учасників. Воно, 

як і пізнання у будь-якій іншій сфері науки чи практики, поєднує в собі 

емпіричну і раціональну основу. Емпірична основа сформована з даних, які 

можливо одержати з оточуючої дійсності за допомогою органів відчуття [99]. 

Процес доказування у митному законодавстві врегульовані лише 

поверхнево, його безпосередньо пов’язано із здійсненням провадженням у 

справах про порушення митних правил. У МК України зазначено, що 

провадження у справах про порушення митних правил здійснюється 

відповідно до цього кодексу, а в частині, що не регулюється ним, – 

відповідно до законодавства України про адміністративні 

правопорушення [87]. 

Водночас КУпАП передбачено, що законодавство України про 

адміністративні правопорушення складається з цього кодексу та інших 

законів України. Питання щодо адміністративної відповідальності за 
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порушення митних правил регулюються МК України [61]. При цьому, 

жодний із вищенаведених кодексів не є процесуальним кодифікованим 

нормативно-правовим актом, що в свою чергу, викликає багато питань, 

зокрема щодо визначення на нормативному рівні правового статусу осіб, які 

приймають участь у розгляді справ про порушення митних правил в 

судовому порядку(у тому числі митного органу, прокурора), що призводить 

на практиці до порушення основних принципів правосуддя, неоднакової 

практики застосування судами законодавства, зловживаннями судом своїми 

повноваженнями та інших негативних наслідків [16]. 

Як ужезаначалось, питанням доказування присвячено статтю 495 МК 

України, яка має назву «Докази у справі про порушення митних правил», в 

якій надається визначення поняттю докази у справі про порушення митних 

правил та перелічуються дані (документи, інформація, товари і транспортні 

засоби) на основі яких у визначеному законом порядку встановлюються 

наявність або відсутність порушення митних правил, винність особи у його 

вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення 

справи. Однак, саме визначення «доказування у справах про порушення 

митних правил» у митному законодавстві відсутнє [61].  

Відповідно до ч. 3 ст. 495 МК України посадова особа митного органу, 

яка здійснює провадження у справі про порушення митних правил, оцінює 

докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, 

повному і об’єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, 

керуючись законом та правосвідомістю [87]. 

Вважаємо, що доказування у справах про адміністративні 

правопорушення в галузі митної справи – це процес, який відбувається в часі 

і просторі, а не одноразовий акт. Воно є єдиним, безперервним процесом 

переходу від незнання до знання, від неповного знання до більш повного. 

Доказування є процесом пізнання істини в справі про порушення митних 

правил, тобто встановлюється у повній відповідності з дійсністю подія 
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правопорушення, винність або невинність певних осіб, обставини, які 

впливають на ступінь і характер відповідальності тощо.  

Щодо пізнання, то воно є складним процесом: збираються і 

перевіряються докази, з допомогою яких встановлюються окремі факти; на 

підставі цих фактів встановлюються інші, і таким чином з’ясовуються всі 

обставини справи. Отже, доказування є єдиним засобом встановлення істини 

в справі. 

Приймаченко Д.В. вказує, що доказування у провадженні в справах про 

порушення митних правил за змістом являє собою складну систему, в якій 

органічно переплітається розумова та практична діяльність суб’єктів 

доказування та ті відносини, які виникають у зв’язку з цією діяльністю між 

учасниками митних розслідувань. Розглядаючи доказування як систему, 

автор розрізняє її структурні елементи, а саме: збирання доказів, їх 

дослідження та оцінку. На думку Приймаченка Д.В., доказування у 

провадженні в справах про порушення митних правил є заснована на законі і 

регламентована нормами Митного кодексу України та адміністративно-

процесуальними нормами діяльність уповноважених осіб органів митної 

служби, яка спрямована на своєчасне, повне і об’єктивне з’ясування обставин 

кожної справи, а також на виявлення причин та умов, щодо вчинення 

порушення митних правил [111]. 

Без сумніву вищезазначені підходи є науково обґрунтованими. 

Водночас, специфікою доказування у справах про порушення митних правил 

є те, що цей процес може відбуватись як на етапі складення протоколу про 

порушення митних правил, так і під час здійснення подальшого 

провадження, а по деяким категоріям справ – і в суді (санкція яких 

передбачає конфіскацію).  

Доказування у справах про порушення митних правил можна тлумачити 

як розумову, практичну діяльність суб’єктів митних відносин, що полягає у 

збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, які 

мають значення для правильного та об’єктивного вирішення справи про 
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порушення митних правил. З метою уніфікації теоретико-прикладних 

досліджень та законодавства, доцільним є внесення змін до ст. 4 Митного 

кодексу України такого змісту: «доказування у справах про порушення 

митних правил – це розумова і практична діяльність суб’єктів митних 

відносин, що полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою 

встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення 

справи про порушення митних правил». 

Щодо предмету доказування, то це, як правило, коло закріплених у 

законі обставин, які повинні бути встановлені чи спростовані під час 

доказування. Традиційно виокремлюють широкий та вузький підходи до 

тлумачення предмета доказування. Прихильниками вузького визначення 

предмета доказування зазначають, що до предмета доказування відносяться 

лише факти матеріально-правового характеру, тобто юридичні факти 

матеріально-правового характеру. За широкого підходу сюди також 

відносяться доказові факти, факти, які мають процесуальне значення, факти, 

які встановлюються для виконання виховних та попереджувальних завдань 

правосуддя  [165. c. 16]. 

Наприклад, О.В. Бауліним  предмет доказування трактовано як 

сукупність фактів матеріально-правового характеру й доказових фактів, що 

мають юридичне значення з розглядуваної справи. Предмет доказування є 

складовим елементом меж доказування, в які також включаються обставини, 

що мають процесуальне значення, та інші факти, що підлягають 

встановленню [12, c. 82]. Натомість, В. Вапнярчуком слушно акцентовано 

увагу на тому, що предмет доказування як певна частина суспільних 

відносин щодо окремих обставин завжди конкретний у своєму прояві [19].  

В Науково-практичному коментарі від Кримінального процесуального 

кодексу України, поняття «предмет доказування» тлумачиться як система 

(сукупність) фактів і обставин об'єктивної дійсності, які мають матеріально-

правове (кримінально- та цивільно-правове) і процесуальне (кримінально- та 

цивільно-процесуальне) значення і є необхідними і достатніми фактичними 
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підставами для вирішення кримінальних справ остаточно і по суті. Таким 

чином, справедливим є те, що поняття злочину і предмета доказування за 

обсягом узагальнюючих явищ співвідносяться між собою як частина і ціле, а 

їхній зв'язок у процесі доказування проявляється через кваліфікацію 

злочинних діянь [93]. 

При виявлені специфіки предмету доказування у справах про порушення 

митних правил, слід враховувати, те що обсяг фактів та обставин, які 

складають предмет доказування та підлягають встановленню і доказуванню 

юридично заінтересованими особами, не залежить від виду судочинства, а 

залежить від: 1) категорії справи та її обставин; 2) вимог законодавства та 

підзаконних актів, які регламентують певні правовідносини щодо кола фактів 

та обставин, які підлягають встановленню, та доказів, які їх підтверджують 

[27]. 

Таким чином, предметом доказування у справах про порушення митних 

правил у загальному значенні слід розумінити коло закріплених у законі 

обставин, які повинні бути встановлені під час доказування у кожній справі 

про порушення митних правил. У ширшому значенні предметом доказування 

у справах пропорушенн ямитних правил є сукупність фактів та обставин, що 

підлягають доказуванню учасниками справи про порушення митних правил з 

метою обґрунтування заявлених вимог чи заперечень, а також встановленню 

посадовою особою митниці або судом із метою захисту прав, свобод та 

інтересів, ухвалення законного та обґрунтованого рішення. 

Предмет доказування у справах про порушення митних правил 

неможливо розглядати без врахування меж доказування у справах про 

порушення митних правил. При цьому, визначення «межі предмету 

доказування у справах про порушення митних правил» в законодавстві не 

наведено.  

Так, Р.Д. Рахуновим запропоновано під межами доказування  розуміти 

викладення обставин, які підлягають доказуванню [139, c. 100]. Цікавими є 

висновки, яких зроблено М.М. Михеєнко щодо трактування меж доказування 
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як обсягу доказового матеріалу (доказів та їх джерел), який забезпечить 

надійне, достовірне встановлення всіх обставин, що входять до предмета 

доказування, правильне вирішення справи та вжиття заходів для запобігання 

правопорушенням [88, с. 106].  

Значення повноти предмета доказування у справах про порушення 

митних правил безпосередньо пов'язавно із вимогою про обґрунтованість 

рішення, прийнятого за результами здійснення провадження у справах про 

порушення митних правил. Заначене зумовлено тим, що лише всебічне 

охоплення фактів та обставин, які підлягають встановленню і доказуванню, 

їх пізнання у сукупності та взаємодії дає змогу досягти правильних 

висновків. При цьому, обгрунтованим прийнято вважати рішення, винесене 

на підставі повного та всебічного з'ясування обставин справи про порушення 

митних правил. 

Межі формування предмета доказування у справах про порушення 

митних правил обумовлені визначенням обсягу необхідних для правильного 

розгляду і вирішення справи про порушення митних правил, а також 

прийнття законного та обґрунтованого рішення сукупності фактів та 

обставин, що підлягає встановленню судом і доказуванню учасниками 

справи про порушеннямитних правил. З огляду на зазначене, вважаємо, що 

під межами доказування у справах про порушення митних правил слід 

розуміти обсяг доказів, який дозволить забезпечити надійне, достовірне 

встановлення усіх обставин справи про порушення митних правил, що 

входять до предмета доказування та є необхідними для правильного 

вирішення конктерної справи про порушення митних правил. Підхід до 

визначення меж доказування у справах про порушення митних правил 

повинен бути виважений, оскільки безпідставне розширення меж 

доказування у справі про порушення митних правил може призвести до 

порушення вимог щодо  строків розгляду справ про порушен нямитних 

правил, зайвого використання ресурсів і засобів, призвести до порушення 

законних прав і свобод громадян тощо. Натомість звуження меж доказування 
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у справах про порушення митних правил призводить до порушення вимог 

законодавства  щодо всебічного, повного та об’єктивного дослідження 

обставин справи про порушення митних правил. Тож, безпідставне 

розширення меж даказування у справах про порушення митних правил, як і 

їх звуження є однаково шкідливими для інтерсів доказування у спрвах про 

порушення митних правил. 

При доказування у справах про порушення митних правил насамперед 

повинні бути встановлені ті обставини, які відносться до події порушення 

митних правил; а також обставини, що пом’якшують і обтяжують 

відповідальність; наслідки правопорушення, характер і розмір заподіяної 

шкоди; інші обставини, що мають значення для прийняття правильного 

рішення у справі. 

Межі доказування у справах про порушення митних правил формуються 

на основі об’єктивних та суб’єктивних факторів. Об’єктивними є фактори, 

яких встановлено на підставі нормативно-правових актів, та які регулюють 

діяльність митних органів. Під час доказування, суб’єкти діють у межах 

установлених законодавством повноважень, тому вибір фактичних даних та 

способи їх підтвердження залишається виключно в площині права. В інших 

випадках, доказування буде мати характер безконтрольності, що є 

порушенням принципів права. 

На практиці потрібно вимірено підходити до меж встановлення 

доказування, а саме: забезпечувати з необхідною повнотою з'ясування 

обставин, що входять до предмета доказування справ про порушення митних 

правил; використовувати для цієї мети виключно допустимі докази в обсязі, 

необхідному для достовірних висновків у адміністративному провадженні. 

Щодо методів доказування у справах про порушення митних правил, то 

загальноприйнятим є твердження, що термін «метод означає спосіб побудови 

й обґрунтування системи знань, а також сукупність прийомів та операцій 

практичного й теоретичного освоєння дійсності. Під час доказування у 

справах про порушення митних правил мають бути використані загальні 
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методи доказового права, а саме: 1) генетичний метод, який спрямований на 

дослідження гносеологічних, суспільно-економічних і політичних передумов, 

що спричиняють формування загальної системи доказового права, його 

принципів, структури та найважливіших інститутів; 2) порівняльно-

правовий, що полягає у зіставленні особливостей предмету доказування з 

урахуванням відмінностей предмета регулювання, а також соціально-

політичних і національних особливостей; 3) описово-аналітичний, що 

полягає в якісному описі досліджуваних явищ – норм, інститутів і діяльності 

щодо їх реалізації (зокрема у науковому тлумаченні змісту норм на основі 

більш загальних принципів); 4) контрольно-соціологічний, що використовує 

кількісну характеристику масових явищ; 5) структурно-логічний, який 

спрямований на виявлення структурних особливостей предмету доказування 

як нормативної системи загалом, його окремих елементів [35, с. 34]. Крім 

того, для процесу доказування у справах про порушення митних правил є 

можливим використання спеціальних методів, наприклад, методи 

спостереження, порівняння, експерименту. 

Наголосимо, що процес доказування у справах про порушення митних 

правил, є особливою формою юрисдикції для митних органів. Особливість 

доказування у справах про адміністративні правопорушення в галузі митної 

справи полягає саме в доказуванні вини правопорушника уповноваженими на 

це суб’єктами на засадах належності, достовірності, допустимості, 

достатності доказів та їх сукупності, з метою встановлення істини у справі 

про подію, що відбулася і вирішенні справи по суті. 

Характер вміщених у доказах даних повинен однозначно давати  змогу 

реалізувати завдання, пов'язані з перевіркою їхньої належності, 

допустимості, достовірності та достатності. Власне ці елементи і визначають 

собою характер діяльності, пов'язаної з перевіркою доказів загалом. У цих 

критеріях перевірки простежується органічний взаємозв'язок таких елементів 

процесу доказування, як перевірка і оцінка доказів. Належність, 
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допустимість, достовірність та достатність водночас є і змістом оцінки 

доказів. 

Відображена у цих доказах інформація дає можливість з точністю 

встановити відносність (належність) до розслідуваної справи тих відомостей, 

що становлять зміст доказів. У сукупності з іншими доказами ці дані точно 

окреслюють межі достатності одержаного доказового матеріалу з метою 

проведення оцінки окремої події. 

Критерієм оцінки доказів виступає також їхня достатність: докази 

вважаються достатніми, коли у своїй сукупності дають можливість 

установити всі передбачені законом обставини справи на тому рівні знання 

про них, який необхідний для прийняття правильного рішення при 

провадженні у справі [89]. 

У юридичній літературі та судовій практиці Сполучених Штатів 

Америки залежно від конкретних обставин справи розмежовують два види 

достатності доказів: очевидну («prima facie evidence») та задовільну 

достатність («satisfactory evidence»). Очевидно, достатніми є докази, яких 

згідно з законом достатньо для встановлення певного факту або усієї 

сукупності фактів, що обґрунтовують вимоги або заперечення сторони доти, 

доки існування цього факту не буде заперечене іншими доказами. Тобто такі 

докази не є безспірними, але якщо протилежна сторона не надасть належні 

докази для їх спростування, вони є достатніми для ухвалення рішення на 

користь особи, котра їх подала [143, с. 123 ]. 

Іншим найсуттєвішим критерієм оцінки доказів в процесі доказування, 

виступає встановлення відповідності вимогам допустимості. Процесуальною 

наукою допустимість визначається як законність, правомірність 

використання доказів для встановлення істини у справі. Тому насамперед 

допустимість доказів визначається допустимістю джерела, у якому міститься 

доказ [89]. У зв’язку з цим вважається найбільш правомірним визначення 

допустимості як законності джерела, умов і способів одержання доказів [105, 

106]. 



90 

В цій частині дисертації досліджено поняття, предмет та межі 

доказування у справах про порушення митних правил. Доведено, що під час 

провадження у справі про порушення митних правил доказуванню 

підлягають: подія порушення митних правил (час, місце, спосіб та інші 

обставини вчинення правопорушення); наявність у діях правопорушника 

вини у формі умислу або необережності, мотив учинення порушення митних 

правил; обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність; наслідки 

правопорушення, характер і розмір заподіяної шкоди; інші обставини, що 

мають значення для прийняття правильного рішення у справі.  

Зазначено, що інституту доказування у справах про порушення митних 

правил притаманні особливості, які можуть проявлятись залежно від стадії, 

категорії митної справи, суб’єкта, який виносить рішення у справі про 

порушення митних правил (суд, посадова особа митного органу), місця 

вчинення адміністративного проступку тощо. 

Запропоновано авторське визначення поняття «доказування у справах 

про порушення митних правил» як розумової, практичної діяльності 

суб’єктів митних відносин, що полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів 

з метою встановлення обставин, які мають значення для правильного та 

об’єктивного вирішення справи про порушення митних правил. 

Визначено, що предметом доказування у справах про порушення митних 

правил у загальному значенні слід розумінити коло закріплених у законі 

обставин, які повинні бути встановлені під час доказування у кожній справі 

про порушення митних правил. У ширшому значенні предметом доказування 

у справах пропорушенн ямитних правил є сукупність фактів та обставин, що 

підлягають доказуванню учасниками справи про порушення митних правил з 

метою обґрунтування заявлених вимог чи заперечень, а також встановленню 

посадовою особою митниці або судом із метою захисту прав, свобод та 

інтересів, ухвалення законного та обґрунтованого рішення. 

Звернуто увагу, що рредмет доказування у справах про порушення 

митних правил неможливо розглядати без врахування меж доказування у 



91 

справах про порушення митних правил. При цьому, визначення «межі 

предмету доказування у справах про порушення митних правил» в 

законодавстві не наведено.  

 

 

2.2 Стадії доказування у справах про порушення митних правил 

 

 

Як було наголошено, доказування відіграє провідне значення в 

провадженні у справах про адміністративні правопорушення, оскільки є 

засобом досягнення об'єктивної істини у справі. На відміну від інших 

процесуальних форм, доказування у справах про адміністративні 

правопорушення в галузі митної справи тривалий час залишалося поза уваги 

дослідників, що, відповідно впливає на недосконалість його правового 

регулювання.  

Зокрема, залишаються невирішеними багато питань, пов’язаних з 

процесом збору та оцінки доказів, участі митних органів та декларантів при 

провадженні за окремими категоріями справ про адміністративні 

правопорушення, включаючи порушення митних правил. Зазначене 

демонструє необхідність подальшого дослідження питань, що стосуються 

правового регулювання доказування при провадженні у справах про 

адміністративні правопорушення, віднесених до компетенції митних органів. 

Також, слід зауважити, що аналіз результатів правозастосовної практики 

митних органів показує, що найбільша кількість оскаржень постанов у 

справах про адміністративні правопорушення в галузі митної справи 

обумовлено недоведеністю обставин і фактів, що входять до предмету 

доказування. 

Так, за офіційними публічними даними кількість складених протоколів 

про порушення митних правил: 
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в 2018 р. становила 48877 (з яких 6239  це справи про порушення 

митних правил, передані на розгляд до судів; 226  кількість винесених 

постанов про проведення додаткової перевірки). При цьому, судом закрито за 

відсутністю події і складу правопорушення  501 справу; за малозначністю  61 

справу; за закінченням строку накладення  321 справу; за порушення під час 

провадження  0 справ; інші  30справ; 

в 2019 р. становила 29328 (з яких  8372 справ про порушення митних 

правил передано на розгляд до судів; 187  кількість винесених постанов про 

проведення додаткової перевірки) . При цьому, судом закрито за відсутністю 

події і складу правопорушення  681 справу; за малозначністю – 88 справ; за 

закінченням строку накладення  322 справи; за порушення під час 

провадження 0 справ, інші  19 справ; 

в 2020 р.  становила 14147 (з яких  10916 справ про порушення митних 

правил передано на розгляд до судів; 307 кількість винесених постанов про 

проведення додаткової перевірки) При цьому, судом закрито за відсутністю 

події і складу правопорушення 504 справи; за малозначністю  72 спраив; за 

закінченням строку накладення стягнення 124 справ; за порушення під час 

провадження 0; інше  47 справ. При цьому, не уточнюється, що віднесено до 

категорії «0», та видіється сумнівною статистика щодо категорії «закритих 

судом справ через порушення під час провадження». Припускаємо, що така 

статистика просто не проводиться. 

Як заначалось, під час провадження у справі про порушення митних 

правил доказуванню підлягають: подія порушення митних правил (час, місце, 

спосіб та інші обставини вчинення правопорушення); наявність у діях 

правопорушника вини у формі умислу або необережності, мотив учинення 

порушення митних правил; обставини, що пом’якшують і обтяжують 

відповідальність; наслідки правопорушення, характер і розмір заподіяної 

шкоди; інші обставини, що мають значення для прийняття правильного 

рішення у справі. У своїй діяльності суб’єкти доказування на протязі всього 

часу роботи з доказами виконують певні дії по збиранню, перевірці та оцінці 



93 

доказової інформації. Це дозволяє структурувати доказування у справах про 

порушення митних правил. 

У теорії доказавого права не вироблено єдиного підходу до структури 

доказування. В філософській літературі під структурою прийнято розуміти 

розчленування об’єкту на елементи, а також стійкий зв’язок елементів цілого 

і їх взаємозв’язок [168]. 

На протязі тривалого часу багато вчених, вивчаючи процес доказування 

висловлюють свої думки щодо його структури. Одні вчені у зміст 

процесуальної діяльності органів дізнання, слідчих, прокурорів, пов’язаної з 

процесом доказування у кримінальній справі включають збирання, 

закріплення, перевірку, оцінку доказів і  «посвідчувальний» момент. Ці види 

діяльності іменуються елементами процесу доказування. У даному випадку 

названо п’ять складових частин аналізованого явища. Інші такі, як В.Д. 

Арсеньєв, М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, В.П. Шибіко в цій діяльності вбачають 

тільки три складових: збирання  (формування), перевірку (дослідження), 

оцінку доказів [89, C.116]. 

Наприклад, Ф.Н. Фаткулін та М.Б. Жогін додають до цього переліку 

побудову і динамічний зв’язок версій у справі, а також обґрунтування 

висновків. 

Автори «Теорії доказів в радянському кримінальному процесі», зокрема 

М.А. Якубович, наполягають на наявності такого елементу, як «закріплення 

доказів». До того ж у збирання вони включають: виявлення, отримання, 

процесуальне закріплення і надання «доказових матеріалів». Окрім того, 

М.А. Якубович вважає, що у зміст цих елементів також входять «… пошук 

(розшук), виявлення і отримання (вилучення) наявної в доказах інформації. 

Процесуальне закріплення залежно від способу поділяють на  складання 

протоколів, а також винесення постанов (ухвал) про приєднання до справи 

речових доказів» [142]. 

Деякі автори, зокрема, С.В. Курильов, зовсім виключають зі змісту 

процесу доказування оцінку доказів, стверджуючи, що цей процес 
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підпорядковується об’єктивним закономірностям людського мислення і 

процесуальній регламентації не підлягає. 

Нерідко в юридичній літературі як самостійний елемент процесу 

доказування виділяють закріплення (фіксацію) доказів. Слід приєднатися до 

точки зору С.А. Шейфера, який вважає, що більш правильним буде включати 

процесуальне закріплення доказів до їх збирання, бо готових доказів 

насправді немає, а є лише матеріальні або ідеальні сліди якоїсь події як 

можлива доказова інформація, і щоб вони стали доказами у справі, треба 

обов’язково не тільки вчинити передбачені законом процесуальні дії, а й 

закріпити, зафіксувати їх у відповідній процесуальній формі. Саме через це 

збирання доказів як елемент кримінально – процесуального доказування було 

б, можливо, точніше називати формування доказів та їх процесуальних 

джерел, яке включає провадження і процесуальне оформлення 

процесуальних дій суб’єктів доказування по виявленню, одержанню та 

фіксації доказової інформації [188]. 

Деякі автори серед елементів процесу доказування виділяють побудову  

і динамічний розвиток слідчих і судових версій. При цьому, версії відіграють 

важливу  роль в доказуванні, сприяючи всебічному, повному та об’єктивному 

дослідженню всіх обставин справи. З урахуванням фактичних даних, 

зібраних по кримінальній справі, необхідно висувати всі можливі версії, не 

обмежуючись однобічним направленням доказування. Побудова по кожній 

справі, незалежно від її удаваної «простоти», загальних і конкретних версій, є 

умовою успішного здійснення доказування [160]. Засоби, за допомогою яких 

здійснюється процесуальне доказування, необхідно виділити як одне з 

структурних утворень системи процесуального доказування. Але побудову, 

висунення версій не можна вважати елементом процесу доказування. Версія 

(в логіці вона називається гіпотизою) як форма мислення, розвитку людських 

знань не є процесуальною категорією і не регулюється нормами права. Тим 

часом процесуальне доказування – це діяльність правова, врегульована 

нормами права [89, c.117]. 
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Наприклад, С.С. Бичкова, досліджуючи процес доказування у суді  

виділяє три етапи: 1) збирання доказів; 2) дослідження доказів; 3) їх оцінку. 

Збирання доказів, на її думку – це процесуальна діяльність суду та інших 

учасників цивільного процесу щодо залучення доказів, яка, в свою чергу, 

складається з: а) подання доказів сторонами та іншими особами, які беруть 

участь у справі; б) витребування доказів судом; в) надання судових доручень 

щодо збирання доказів. Такого ж триелементного загального поділу 

дотримується і В.В. Комаров. 

Натомість, професор Д.А. Фурсов відстоює більш широку структуру 

діяльності по доказуванню: виявлення, фіксація, збирання, зберігання, 

дослідження, перевірка та оцінка доказів, надаючи кожному елементу 

особливої значущості. Виявлення доказів, на його думку, залежить від 

висування реальних версій, які визначають всі можливі варіанти їх 

знаходження, а також перевірочних заходів з приводу кожної з них. Фіксація 

доказів потрібна для їх збереження в незмінному вигляді. Вона може мати 

місце в протокольній формі, в письмових доказах або на електронних 

носіях [153].  

Вивчаючи це питання, можна дійти до висновку, що всі елементи 

процесу доказування взаємопов’язані і реалізуються не ізольовано один від 

одного, а в певній єдності, характеризуючи різноманітні сторони єдиного 

процесу доказування. В ході збирання і перевірки доказів в певній мірі 

здійснюється їх оцінка і побудова версій. При обґрунтуванні висновків по 

справі докази перевіряються і оцінюються. Однак на окремих етапах 

доказування той або інший його елемент виявляється в більшій або меншій 

мірі. В ході досудового розслідування, тим більше до пред’явлення 

обвинувачення, переважають побудова версій, збирання і перевірка доказів, в 

судових дебатах – оцінка, при постановленні вироку – обґрунтування 

висновків по справі. Однак в кожному з цих випадків можна виявити й інші 

елементи процесу доказування. На основі наведеного можна схилитися до 
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позиції, що структура процесу доказування складається з трьох основних 

елементів: збирання доказів, їх перевірки і оцінки. 

Збирання доказів полягає не тільки у виявленні доказів, а й  в пошуку і 

виявленні джерел необхідної інформації, відомостей про факти, що мають 

доказове значення. Необхідно знайти і допитати свідків, виявити і оглянути 

місце вчинення злочину та інше. Відомості про факти набувають доказового 

значення, якщо вони відповідним чином закріпленні в порядку 

встановленому законом: складений протокол допиту свідка, протокол огляду 

місця події, тощо. Одержуючи різноманітну інформацію, працюючи з нею, 

оцінюючи її, суб’єкт вирішує, що з неї необхідно відкинути, а що взяти для 

процесуального оформлення в якості процесуальних доказів. На цьому рівні 

доказування немає ще доказів; особа, яка здійснює доказування, тільки 

вирішує проблеми їх отримання, причому вирішує її шляхом процесуальної 

діяльності, направленої на виявлення, дослідження та оцінку різноманітної 

інформації. Отримати таку інформацію можна не тільки на рівні 

процесуального доказування, але й іншими засобами. 

Дотримання процесуальної форми виявлення і закріплення доказів є 

певною гарантією, сприяє їхній збереженості, забезпечує можливість їхньої 

наступної перевірки, оцінки, використання для обґрунтування висновків по 

справі. 

Наступний елемент процесу доказування – перевірка доказів. Всі зібрані 

по справі докази підлягають ретельній, всебічній і об’єктивній перевірці з 

боку особи, що проводить дізнання, слідчого, прокурора та суду. Мета 

доказування на цьому рівні полягає в закріпленні доказів шляхом їх 

процесуального оформлення, за допомогою різноманітних слідчих дій. Цей 

рівень доказування характеризується як діяльністю по з'ясуванню фактичних 

обставин справи, так і засвідчуючою вільною діяльністю. На цьому рівні 

повинні бути достовірно встановленні всі обставини, що підлягають 

доказуванню по справі. 
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Перевірці підлягає кожний доказ як конкретна відомість про той або 

інший факт. Докази у вигляді відомостей про факти можуть бути 

достовірними і недостовірними. Перевірка доказів сприяє з’ясуванню цього. 

Для перевірки доказів використовуються різні засоби. Передусім, докази 

повинні бути ретельно проаналізовані. Відомості про факти повинні детально 

перевірятися шляхом докладного допиту свідків і інших осіб, шляхом 

уважного огляду місця події, речових доказів. Перевіряючи докази, 

необхідно зіставляти їх з іншими доказами, отриманими з того ж джерела і з 

інших джерел. Засобом перевірки доказів також є пошук нових джерел 

фактичних даних, нових доказів.  

При перевірці доказів необхідно вивчати джерело інформації, 

враховуючи умови виявлення і формування доказів, обстановку в якій були 

виявлені речові докази, взаємовідносини свідків, потерпілих, обвинувачених, 

кваліфікацію експерта і інші обставини, що впливають на їх достовірність. 

Оцінка доказів полягає у діяльність, яка приводить до переконання про 

допустимість, належність, достовірність доказів і достатність їх сукупності 

для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення.  

Оцінка доказів – це розумовий, логічний процес. Він здійснюється на основі 

законів логіки, психології, тому на нього впливають правова і моральна 

свідомість суб’єкта, що здійснює оцінку доказів. 

Суб’єктами оцінки доказів можуть бути будь-які учасники процесу, але 

їхні оцінки мають неоднакове значення для процесу доказування. Особливе 

значення має оцінка доказів особами, що здійснюють доказування. Від їхньої 

оцінки залежать процесуальні рішення і остаточні висновки по справі про 

наявність або відсутність складу злочину, про винність або невинуватість 

обвинуваченого. 

Основні вимоги в оцінці доказів полягають в тому, що особи, які 

здійснюють доказування, оцінюють докази за своїм внутрішнім 

переконанням, заснованим на всебічному повному та об’єктивному розгляді 

всіх обставин справи в їхній сукупності, керуючись законом.  
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Об’єктами оцінки в процесуальному доказуванні є фактичні дані і їх 

джерела, тобто докази, а також засоби і способи їх отримання. Правильна 

оцінка фактичних даних можлива лише на основі єдиної оцінки цих даних, 

джерел з яких вони отримані, засобів, за допомогою яких вони отримані [67]. 

Посадова особа, яка здійснює провадження у справі про порушення митних 

правил відповідно до митного законодавства оцінює докази за своїм 

внутрішнім переконанням, яке повинно ґрунтуватись на всебічному, повному 

і об’єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись 

законом та правосвідомістю [87]. 

Окремо можливо виділити обґрунтування «підсумкових» висновків, 

якими завершується доказування. Обґрунтування висновків необхідно 

розглядати в різних аспектах: як елемент процесу доказування, 

взаємопов’язаний з іншими його елементами, як особливий рівень 

доказування. Доказування повинно завершуватися загальними, основними 

висновками про наявність або відсутність події правопорушення, вини. 

Обґрунтування достовірності цих висновків складає особливий рівень 

доказування. На попередньому рівні в ході доказування використовувалися 

як достовірні так і недостовірні докази; завдання полягає в тому, щоб 

визначити достовірність доказів. На останньому рівні доказування слід мати 

справу тільки з достовірними доказами, бо тільки вони можуть бути 

використані для обґрунтування висновків по справі. На даний рівень 

доказування потрібно «пропустити» лише достовірні докази, що надійно 

перевірені, правильно оцінені і тому вірно свідчать про наявність або 

відсутність обставин, що підлягають доказуванню по справі.  

Помилки, що допускаються в доказуванні на цьому рівні, відрізняються 

від помилок на інших рівнях доказування. Так, на першому рівні вони в 

більшій мірі зв’язані із втратою потрібної інформації; на другому рівні, поряд 

з цією помилкою і  «засміченням» справи зайвою інформацією, 

допускаються помилки, пов’язані з поганим дослідженням достовірності 

доказів; на останньому рівні доказування помилки полягають у використанні 
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для обґрунтування висновків недостовірних доказів, а також в побудові 

помилкових висновків, незважаючи на використання достовірних доказів. 

Отже, завершуючи дослідження питання структури процесу доказування 

можна з впевненістю сказати, що, якщо не встановлювати будь-які межі між 

елементами процесу доказування, у загальному вигляді процесуальне 

доказування являє собою єдність наступних видів діяльності:1) побудова і 

динамічний розвиток слідчих версій по справі; 2) пошук; 3) виявлення; 

4) отримання; 5) надання (представлення) доказів учасниками процесу або 

іншими особами; 6) складання протоколів та деяких інших процесуальних 

документів про докази; 7) порівняння (перевірка) зібраних доказів; 8) оцінка 

наявних засобів доказування по кримінальній справі; 9) елемент засвідчення 

доказів та їх джерел; 9) обґрунтування висновків [57]. 

На основі аналізу наведених думок вчених про елементи структури 

процесу доказування, приходимо до висновку, що доказування у справах про 

порушення митних правил як процесуальна діяльність має складну 

структуру, що передбачає послідовні стадії, які є сукупність дій посадових 

осіб митниці, суду та інших суб’єктів, що спрямовані на формування 

предмета доказування, збирання, подання, дослідження доказів та їх правову 

оцінку. 

Доказування у справах про порушення митних правил характеризується 

зміною послідовних етапів стадій, які призводять до зміни дійсності. 

Наголосимо, що станом на теперішній час серед вчених не має єдиного 

підходу до визначення структурних елементів доказування у справах про 

порушення митних правил. 

Зміст поняття «доказування при провадженні у справах про 

адміністративні правопорушення в галузі митної справи» відображають 

наступні ознаки: 1) суб'єктний склад, в якому головними і обов'язковими 

суб'єктами доказування є посадові особи митних органів та декларанти; 

2) перелік адміністративних правопорушень, за якими митні органи ведуть 

провадження і здійснюють доказування можуть утворювати склад не тільки 
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порушення митних правил, передбачених МК України, а й деяких інших 

видів адміністративних правопорушень; 3) суб’єкти доказування при 

провадженні у справах про адміністративні правопорушення можуть 

одночасно бути учасниками митних правовідносин; 

4) наявність різноманіття процесуальних засобів і способів виявлення і 

фіксації доказів, а також великий перелік непроцесуальних джерел 

фактичних даних в рамках проведення митного контролю; 5) особливий 

порядок обчислення розмірів адміністративних штрафів та порядок при 

застосуванні адміністративної відповідальності за порушення митних правил. 

При цьому структура процесуальної форми доказування при 

провадженні у справах про адміністративні правопорушення в галузі митної 

справи, складають наступні елементи: 1) мета, завдання та принципи 

доказування; 2) процесуальний статус суб'єктів доказування; 3) процесуальні 

строки, що впливають на тривалість здійснення доказування; 4) процесуальне 

оформлення доказування. 

Здійснювані процесуальні дії у теоретичному аспекті деякі автори 

розподіляють на етапи: початковий, подальший та заключний[175]. 

У цьому дослідженні в структурі доказування у справах про порушення 

митних правил виділимо п’ять основних стадій: 1) безпосереднє виявлення 

порушення митних правил або наявність інформації про можливе вчинення  

порушення митних правил; 2) фіксація (документування) порушення митних 

правил шляхом складення протоколу або у разі наявності інформації про 

можливе вчинення порушення митних правил, підготовка відповідних 

запитів до компетентних органів (в тому числі, до іноземних);  3) зберігання 

доказів; 4) дослідження; 5) перевірка та оцінка доказів. 

Додатковими стадіями доказування у справах про порушення митних 

правил можна також вважати збір доказів; отримання свідчень, їх 

використання; направлення матеріалів справи про порушення митних правил 

(за окремими статтями) до суду; розгляд справи про порушення митних 

правил; винесення постанови та її перегляд у зв’язку з оскарженням. 
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Кодексом про адміністративні правопорушення визначено, що обов’язок 

щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання 

протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 

цього кодексу [61]. Однак, в наведеному переліку митних органів немає. 

Є.В. Додін вказує, що якщо в процесі доказування мають бути 

встановлені факти саме реальної дійсності (інакше кажучи, об’єктивна 

істина), то саме вони мають бути підґрунтям винесення правозастосовного 

рішення. У випадку, якщо зібрана інформація не відповідає дійсності (не є 

об’єктивною істиною), не може бути й обґрунтованого, правомірного 

рішення.  

Метою доказування може бути лише істина об’єктивна, а якщо вона не є 

об’єктивною, то вона не може іменуватись істиною взагалі [33]. Отже, 

наведена позиція Є.В. Додіна свідчить про вирішальне значення 

достовірності як властивості тих чи інших доказів під час обґрунтування 

уповноваженою особою свого рішення про застосування дисциплінарної 

відповідальності щодо державних службовців. Жоден із доказів не має 

переважної сили перед іншими доказами [67]. 

Таким чином при доказуванні в провадженні у справах про порушення 

митних правил, посадові особи митних органів та учасники провадження 

здійснюють дії, спрямовані на збирання, фіксацію, перевірку та оцінку 

доказів.  

В цій часині дослідження визначено, що доказування у справах про 

порушення митних правил характеризується зміною послідовних етапів 

стадій, які призводять до зміни дійсності. 

Обґрунтовано виділення в структурі доказування у справах про 

порушення митних правил п’яти основних стадій: 1) безпосереднє виявлення 

порушення митних правил або наявність інформації про можливе вчинення 

порушення митних правил; 2) фіксація (документування) порушення митних 

правил шляхом складення протоколу або наявності інформації про можливе 

вчинення порушення митних правил, підготовка відповідних запитів до 
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компетентних органів (в тому числі, до іноземних); 3) зберігання доказів; 

4) дослідження; 5) перевірка та оцінка доказів. 

Зазначено, що додатковими стадіями доказування у справах про 

порушення митних правил можна також вважати збір доказів; отримання 

свідчень, їх використання; направлення матеріалів справи про порушення 

митних правил (за окремими статтями) до суду; розгляд справи про 

порушення митних правил; винесення постанови та її перегляд у зв’язку з 

оскарженням. 

 

 

2.3. Суб’єкти доказування у справах про порушення митних 

правил  

 

  

Відносини, пов’язані з доказуванням відзначаються як характерними 

рисами, так і загальними рисами, що властиві будь-яким правовідносинам. У 

той час, єдиного трактування понятійно-категоріального апарату не 

вироблено в цьому напрямку. Зазначемо окремі характеристики та підходи до 

їх розуміння, які стали основою для досягнення мети цієї частини 

дослідження: 

1) правовідносин існують лише як взаємовідносини людей і є 

суспільними відносинами [45]; 

2) правовідносини виникають у результаті настання передбачених 

правовою нормою юридичних фактів як відносин, за допомогою яких (через 

які) норма права регулює фактичні суспільні відносини, що дає змогу:  чітко 

окреслити місце правовідносин серед інших суспільних явищ і розмежувати 

власне правовідносини та ті суспільні відносини, які реалізуються за 

допомогою правовідносин;   відповісти на питання, як і для чого виникають 

правовідносини;  визначити, що правовідносини і норма права мають 

спільний об’єкт – фактичні суспільні відносини;  розглядати правовідносини 
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як юридичну форму тих суспільних відносин, які є об’єктом цих 

правовідносин [164]; 

3) правовідносини виникають під впливом багатьох факторів, серед яких 

матеріальні умови існування суспільства, конкретні умови розвитку і 

виховання індивіда, психофізичні особливості розвитку людини тощо [170]; 

4) традиційно до структури правовідносин включають суб’єкт, об’єкт, 

правомочності та обов’язки [45], при цьому останні можуть бути трактовані 

як зміст правовідносин [46, с. 201]. На думку С.С. Алексєєва, зміст 

правовідносин є матеріальний – поведінка суб’єктів і юридичний – 

суб’єктивні юридичні права й обов’язки [2, с. 100]. О.Ф. Скакун [148, с. 525] 

до структури правовідносин запропоновано відносити юридичний факт 

(підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин) [163, с. 178]. 

Таким чином, можемо зазначити, що до елементів правовідносин 

включають їх суб’єктів як «носіїв» і «реалізаторів» правоздатності, 

дієздатності й правосуб’єктності [42, с. 336; 53, с.154-155]. Суб’єкт 

правовідносин має велику значення, тому, що саме завдяки суб’єкту 

правовідносини набувають «тілесності», визначеності, оскільки не може бути 

a priori безсуб’єктних відносин: будь-які правовідносини є суспільними 

відносинами, які здійснюються між людьми або групою людей [164]. 

Слід зазначити, що суб’єкт правовідносин та суб’єкта права не завжди 

збігається, тому що суб’єкт права не завжди є суб’єктом правовідносин [32, с. 

21-22]. Окремі вчені роблять висновок, що поняття «суб’єкти правовідносин» 

та «учасники правовідносин» співпадають, виходячи із того, що будь-який 

суб’єкт, який є носієм суб’єктивного права або суб’єктивного юридичного 

обов’язку, розглядається як учасник тих чи інших правовідносин [156, с. 6-7]. 

Дискусія щодо співвідношення понять «суб’єкт правовідносин» та 

«учасник правовідносин» бере свій початок приблизно у 70-х рр. XX ст. Саме 

у цей час Р.О. Халфіна зазначає, що поняття учасника правовідносин вужче, 

ніж поняття суб’єкта права, і тотожне поняттю «суб’єкт правовідносин» [170, 

с. 115]. Подібну точку зору щодо суб’єктів та учасників правовідносин мають 
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окремі сучасні дослідники-юристи. Скажімо, Н.І. Матузов вважає, що 

«поняття «суб’єкти права» і «суб’єкти правовідносин» у принципі 

рівнозначні…» [159, с. 512]. Це повязано з тим, що суб’єкта права 

розглядається як індивід, організації або спільності, які на підставі 

юридичних норм можуть бути учасниками правовідносин – носіями 

суб’єктивних прав та юридичних обов’язків [53, с. 298-299]. Зустрічаємо 

розуміння суб’єкта правовідносин як володільця конкретного права, що 

знаходиться у правовому зв’язку з іншим учасником (учасниками) 

суспільних відносин [171]. 

Ототожнення суб’єкта й учасника правовідносин відбувається також і в 

галузевих правових дослідженнях, наприклад, у галузі митного права. 

І. О. Федотова практично ототожнює суб’єкта митного права і суб’єкта 

митних правовідносин, стверджуючи, що «суб’єкт митного права – це особа, 

учасник суспільних відносин, який за своїми особливостями фактично може 

бути носієм суб’єктивних юридичних прав та обов’язків у галузі митної 

справи та реально брати участь у митних правовідносинах з огляду на 

юридичні норми» [167]. Свої наукові переконання даний науковець також 

відстоює й надалі, визначаючи учасника митних правовідносин як 

індивідуального чи колективного суб’єкта права, який використовує свою 

правосуб’єктність у митних правовідносинах, виступаючи реалізатором 

суб’єктивних юридичних прав і обов’язків, повноважень і юридичної 

відповідальності в галузі митної справи [167]. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що загальною тенденцією 

юридичної науки у частині трактування правовідносин є ототожнення понять 

«суб’єкти правовідносин» і «учасники правовідносин». Проте, все частіше 

такий підхід у контексті сучасної юридичної науки, зокрема у галузевому 

розрізі права, не дозволяє чітко окреслити статус учасників й суб’єктів та їх 

роль у виникненні та здійсненні правовідносин. 

Звідси можемо сформулювати припущення про те, що першою ознакою 

відмінності суб’єкта правовідносин від учасника правовідносин є обов’язкова 
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правоздатність, дієздатність та правосуб’єктність суб’єкта правовідносин, 

тоді як учасник не завжди може і повинен мати дані ознаки у повному обсязі, 

щоб правовідносини були реалізовані. 

Виходячи із вище викладеного та на основі аналізу МК України, 

суб’єктами митних правовідносин досить спрощено можемо вважати 

громадян, декларантів, осіб, підприємців, які переміщують через митний 

кордон товари чи транспортні засоби, та митні органи, які зобов’язанні 

запобігти порушенню митних правил, виявити їх і припинити.  

Разом з тим, у процесі реалізації митних правовідносин виникають певні 

юридичні факти, які потребують долучення додаткових інституцій (скажімо, 

для проведення експертизи, тимчасового зберігання товарів, знищення 

товарів тощо). Такі інституції, на нашу думку, не можуть розглядатися як 

суб’єкти митних правовідносин, але є їх учасниками. До кола таких 

учасників належать: експрес-перевізник, митний брокер, експерт, митний 

склад тощо. 

З огляду на вище викладенні міркування, припускаємо, що другою 

ознакою відмінності суб’єкта правовідносин від учасника правовідносин є те, 

що учасник правовідносин включається у правовідносини по мірі 

необхідності, тоді як суб’єкт – власне передумова виникнення цих 

правовідносин. Із даного тезису логічно зробити висновок, що кількість 

учасників правовідносин не є сталою величиною – вона може змінюватися, 

ґрунтуючись на об’єктивній необхідності, яка обумовлюється алгоритмом 

реалізації правовідносин. 

Крім того, права й обов’язки, якими наділені учасники правовідносин, 

не носять кореспондуючого характеру по відношенню один до одного. Права 

й обов’язки учасників правовідносин виникають щодо суб’єктів 

правовідносин і виконують, умовно кажучи, допоміжну функцію у 

забезпеченні спільного  інтересу, заради якого правовідносини виникли. Це 

обумовлюється тим, що учасники правовідносин долучаючись до них на 

певному етапі розвитку цих правовідносин, тому вони (учасники) не 
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обов’язково повинні мати такі протилежні зобов’язання по відношенню один 

до одного. Умовою же виникнення правовідносин є кореспондуючі 

зобов’язання їх суб’єктів, тобто один із суб’єктів повинен мати певні права, 

інший – обов’язки. Даний тезис, на наш погляд, виражає третю ознаку 

відмінності суб’єкта правовідносин від учасника правовідносин. 

Таким чином, важливим елементом структури правовідносин, що 

пов’язані з процесом доказуванням у справах про порушення митних правил 

є суб’єкти доказування у справах про порушення митних правил.  

Нижникова В.В. наголошує, що проблеми адміністративно-

процесуального статусу суб’єктів провадження в справах про порушення 

митних правил у вітчизняній юридичній науці майже не досліджувалися, 

хоча в цьому є нагальна потреба в контексті подальшої розбудови України як 

демократичної, соціальної та правової держави, утвердження пріоритетності 

прав, свобод та законних інтересів людини та громадянина [98, с. 6]. 

Аналогічна ситуація має місце із суб’єктами доказування у справах про 

порушення митних правил. Чинним законодаством не визначено понтятя 

«суб’єкти доказування у справах про порушення митних правил».  

З огляду на це, суб’єктів доказування у справах про порушення митних 

правил необхідно розглядати як осіб, які уповноваженні виявляти порушення 

митних правил або фіксувати наявність інформації про можливе вчинення 

порушення митних правил; документувати порушення митних правил; 

збирати докази; надавати докази; зберігати докази; досліджувати докази, 

перевіряти та оцінювати докази та ін. 

Слід звернути увагу на відсутність одностайності у поглядах 

адміністративістів щодо осіб, які беруть участь у провадженні в справах про 

адміністративні правопорушення, а відтак і щодо суб’єктів які беруть участь 

у процесі доказування. Разом з тим, питання поняття та правової природи 

суб’єктів доказування належить до важливих та актуальних, оскільки його 

розуміння впливає на визначення підходів до дослідження самого процесу 

доказування у справах про порушення митних правил, механізму правового 
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регулювання, чіткого визначення кола осіб, на яких поширюються норми 

права, розуміння обсягу їхніх прав та обов’язків, встановлення меж дії норм 

митного та адміністративного права.  

Слід заначити, що значна кількість і різні масштаби компетенції різних 

суб’єктів доказування у справах про порушення митних правил  значною 

мірою ускладнюють процес розуміння природи доказування у справах про 

порушення митних правил, зокрема, та провадження у справах про 

порушення митних правил  загалом. При цьому, загальнотеоретичні 

дослідження, присвячені суб’єктам адміністративного права, сприяють 

обґрунтуванню та формулюванню пропозицій для правотворчої і 

правозастосовної діяльності у галузі митної справи. 

Враховуючи вищевикладене, видається доцільним здійснення 

класифікації суб’єктів адміністративного права. В першу чергу наведено 

підхід до класифікації осіб, які беруть участь у провадженні в справах про 

порушення митних правил, згідно яких здійснено градацію: 

– за ознакою державно-владних повноважень: суб’єкти, які мають 

державно-владні повноваження, та суб’єкти, які не мають таких 

повноважень. До першої групи належать посадові особи митних органів, які 

здійснюють свою процесуальну діяльність на різних стадіях провадження у 

справах про порушення митних правил, суд (суддя) та прокурор. До другої 

групи належать усі інші суб’єкти адміністративного провадження; 

– за способом розв’язання справи про порушення митних правил: 

колегіальний орган (суд) та посадові особи, що мають повноваження щодо 

вирішення адміністративної справи одноособово від імені держави; 

– за обсягом повноважень: посадові особи, до повноважень яких 

належить здійснення первинних процесуальних дій (щодо виявлення 

порушення митних правил, складання протоколу тощо); посадові особи, 

уповноважені на здійснення митного розслідування; посадові особи, 

уповноважені на вирішення адміністративної справи по суті;  
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– залежно від міри зацікавленості у результатах справи учасники 

поділяються на тих осіб, які мають особисту зацікавленість у результатах 

справи, та тих, хто не має особистої зацікавленості у результатах справи. 

Найбільш типовим представником першої групи є особа, яка притягається до 

відповідальності за порушення митних правил. Другої – свідки, експерти, 

поняті тощо;  

– серед суб’єктів адміністративної відповідальності доцільно 

виокремлювати суб’єктів загальної адміністративної відповідальності, щодо 

яких здійснюється провадження у справах про порушення митних правил, 

які, в свою чергу, поділяються на громадян України, іноземних громадян та 

осіб без громадянства та спеціальних суб’єктів адміністративної 

відповідальності, які, крім загальних ознак, наділені ознаками спеціальними 

– зокрема ознаками посадової особи [98, с. 12-13]. 

З огляду на заначену класифікацію, посадових осіб митниці  суб’єктів 

доказування у справах про порушення митних правил можна 

охаракеризувати як:  суб’єктів, які мають державно-владні повноваження;  

посадових осіб, що мають повноваження щодо вирішення адміністративної 

справи одноособово від імені держави;  посадових  осіб, уповноважених на 

здійснення митного розслідування та ін. 

Дещо іншу класифікацію запропоновано О.В. Бурцевою. Так, осіб, які 

беруть участь у провадженні в справах про про порушення митних правил 

авторкою детерміновано на лідируючих суб’єктів: державні, зокрема митні 

органи, та їх посадові особи, які мають державно-владні повноваження й 

уповноважені на прийняття рішень у справі, та власне учасників 

провадження: осіб, які не мають владних повноважень, мають різний ступінь 

зацікавленості в справі та зобов’язані сприяти провадженню з огляду на свій 

службовий чи громадський обов’язок. При цього, наголошується, що 

центральною фігурою у провадженні у справах про порушення митних 

правил серед цієї категорії учасників є особа, яка притягується до 

адміністративної відповідальності. Власне, навколо неї фактично й 
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здійснюється процесуальна діяльність лідируючих суб'єктів та інших 

учасників провадження. 

Одночасно, О.В. Бурцевою доведено тезу, що МК України 

необґрунтовано використовує уніфіковану термінологію при визначенні в 

якості сторони у провадженні у справах про порушення митних правил 

поняття «громадянин», яке фактично суперечить загальнотеоретичному його 

визначенню. Враховуючи специфічну індивідуалізацію осіб у митній 

діяльності, саме фізична особа – людина, є суб’єктом провадження у справах 

про порушення митних правил відповідно до переліку, наведеному у ст. 365 

МК України [17, с. 8] 

В свою чергу вважаємо, суб’єктів доказування у справах про порушення 

митних правил доцільно класифікувати на суб’єктів:  

1) наділених владними повноваженнями, які безпосередньо беруть 

участь у процесі доказування (зокрема, суд, представники митного органу);  

2) які безпосередньо беруть участь у процесі доказування та особисто 

зацікавлені в результатах розгляду справи про порушення митних правил 

(зокрема, особи, які притягуються до адміністративної відповідальності за 

порушення митних правил або підозрюються у вчиненні порушень митного 

законодавства, заінтересовані особи (зокрема, власники товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення));  

3) які сприяють здійсненню доказування у справах про порушення 

митних правил (зокрема, свідки; експерти; перекладачі; поняті).  

Суб’єктами, які здійснюють провадження у справі про порушення 

митних правил, є митний орган, а по окремих справах – суд. Залежно від 

органу, уповноваженого розглядати справу про порушення митних правил, 

права в процесі доведення можна класифікувати на три групи. До першої слід 

віднести права посадової особи митного органу, яка здійснює провадження у 

справі про порушення митних правил, на оцінку доказів за своїм внутрішнім 

переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та об’єктивному  

дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і 
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правосвідомістю. До другої групи – права суду, який розглядає справи про 

порушення митних правил. До третьої групи – права посадової особи 

митного органу (мається на увазі центральний орган), який розглядає скаргу 

на постанову про порушення митних правил та приймає рішення про 

задоволення вимог, викладених у зверненні, або про відмову. 

У ст. 213 КУпАП  «Органи (посадові особи), уповноважені розглядати 

справи про адміністративні правопорушення», певний перелік органів 

(посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні 

правопорушення, не є вичерпним. Так, в ч. 5 цієї статті визначено, що такими 

органами, серед іншого, є органи Національної поліції, органи державних 

інспекцій та інші органи (посадові особи), уповноважені на це КУпАП. 

Одночасно в ч. 2 ст. 217 КУпАП зазначено, що перелік посадових осіб, які 

від імені органів, зазначених у п. П. 2, 5 ст. 213 цього кодексу, розглядають 

справи про адміністративні правопорушення, встановлюється законами 

України. 

У ст. ст. 222-244 КУпАП врегульовано правовий статус усіх органів, 

уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, 

визначені посадові особи, наділені правом розглядати такі справи. 

Однак прямої вказівки на митні органи (митницю) в статті немає. В ст. 

234-2 «Органи доходів і зборів» КУпАП закріплено, що митні органи доходів 

і зборів розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з 

порушенням порядку прийому готівки для подальшого їх переказу (ст. 163-

13), порушенням порядку проведення готівкових розрахунків і розрахунків з 

використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги) (ст. 163-

15), ухиленням від подання декларації про доходи (ст. 164-1), порушенням 

законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування (ст. 165-1), порушенням порядку 

припинення юридичної особи (ч. ч. 3-6 ст. 166-6), перешкоджанням 

уповноваженим особам органів доходів і зборів в проведенні перевірок (ст. 

188-23). Далі по тексту КУпАП, а саме в ст. 264, згадується про митницю як 



111 

один з органів, посадові особи якого уповноважені проводити особистий 

огляд і огляд речей [61].  

Таким чином, ч. 5 ст. 213 КУпАП  необхідно доповнити вичерпним 

переліком всіх органів, уповноважених розглядати справи про 

адміністративні правопорушення, а також окремою статтею під назвою 

«Митні органи», в якій передбачити перелік справ, які уповноважені 

розглядати митні органи, і визначити осіб, уповноважених виконувати цю 

функцію. У ч. 1 ст. 501 МУ України передбачено, що представник митного 

органу, посадові особи якого здійснювали провадження у справі про 

порушення митних правил, підтримує позицію цього органу про притягнення 

до адміністративної відповідальності особи, яка вчинила правопорушення, 

під час розгляду зазначеної справи судом. Вважаємо, що це положення є 

дискусійним. З одного боку, така норма не дозволяє зловживати своїми 

правами, а з іншого – обмежує право представника митного органу, що 

представляє інтереси в суді, на власну думку. 

На практиці можуть бути ситуації, коли посадова особа, яка здійснює 

провадження у справі про порушення митних правил, що не всебічно 

вивчила матеріали і не зібрала необхідних доказів для звинувачення. Або ж в 

процесі судового розгляду могли бути надані нові докази, які повністю і 

очевидно виключають провину особи у вчиненні адміністративного 

проступку. Незважаючи на наявність таких обставин, представник митного 

органу змушений підтримувати позицію цього органу про притягнення до 

адміністративної відповідальності особи, яка вчинила правопорушення. 

Така ситуація може бути наслідком залучення до відповідальності і 

особи, яка здійснювала провадження у справі, і представника митного 

органу, який представляв інтереси в суді і підтримав його позицію, в разі 

прийняття судом рішення не на користь митного органу. 

Крім цього, дане положення прямо суперечить ч. 3 ст. 501 МУ України, 

в якій передбачено процесуальне право представника митного органу на 

подання своїх доводів, міркувань з питань, що виникають під час судового 



112 

розгляду, і заперечень проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, які 

беруть участь у справі про порушення митних правил. 

 Відповідно до положень МК України на посадову особу при розгляді 

справи про порушення митних правил покладається обов’язок з’ясувати: чи 

було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його 

вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є 

обставини, що пом’якшують та/або обтяжують відповідальність, чи є 

підстави для звільнення особи, що вчинила правопорушення, від 

адміністративної відповідальності, а також з’ясувати інші обставини, що 

мають значення для правильного вирішення справи. Довести факт 

порушення митних правил та винуватість особи, яка його вчинила, можна 

лише на підставі сукупності доказів [96].  

На нашу думку, з метою удосконалення правового регулювання 

інституту доказування у справах про порушення митних правил необхідно 

внести зміни і доповнення до КУпАП, а саме ч. 5 ст. 213 доповнити 

вичерпним переліком усіх органів, уповноважених розглядати справи про 

адміністративні правопорушення, а також окремою статтею під назвою 

«Митні органи», в якій передбачити перелік справ, які уповноважені 

розглядати митні органи, і визначити осіб, уповноважених виконувати цю 

функцію. 

Щодо повноважень суду в процесі доказування у справах про 

порушення митних правил, то з аналізу положень нормативно-правових актів 

вбачається, що норми МК України, якими врегульовано провадження у 

справах про порушення митних правил (а відповідно і процес доказування) є 

спеціальними по відношенню до норм КУпАП, і застосовуються в першу 

чергу.  

Отже можна прийти до висновку про існування в правовій доктрині 

відносно самостійного виду судочинства – «судочинства у справах про 

адміністративні правопорушення» та його підвиду – «судочинства у справах 

про порушення митних правил». У звязку з чим, пропонується винести на 
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розгляд Верховної Ради України законопроєкт «Про Митно-процесуальний 

кодекс України». 

 Особливостями судочинства у справах про порушення митних правил, є 

правове регулювання одночасно двома кодексами (МК України та КУпАП), 

які містять як норми матеріального так і процесуального права; розгляд 

справи в межах першої та другої інстанцій (касаційне оскарження не 

передбачено); звужене коло учасників судового процесу (відсутній позивач 

та відповідач, натомість є особа, яка притягується до адміністративної 

відповідальності та особа, в присутності якої здійснюється розгляд справи – 

представник митного органу). У виняткових випадках, про які було зазначено 

вище, розгляд може здійснюватись місцевими судами за правилами КАС 

України, що відповідно й свідчить, що таке судочинство має ознаки 

адміністративного. 

На відмінно від МК України та КУпАП, положеннями КАС України 

детально регулюється правовий статус позивача, відповідача та інших 

учасників судового процесу; межі доказування при розгляді 

адміністративних справ; належність, достатність, достовірність та 

допустимість доказів; випадки за яких суд може витребувати додаткові 

докази; підстави за яких докази збираються судом, тощо.  Під 

адміністративним судочинством розуміється діяльність адміністративних 

судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, 

встановленому КАС України [61]. При цьому, за загальним правилом 

юрисдикція адміністративних судів не поширюється на справи про 

накладення адміністративних стягнень. Однак, в КАС України встановлено 

ряд випадків, які є винятками із цього правила.  

З огліду на заначене, чинне національне законодавство передбачає 

можливість розгляду деякої категорії справ місцевими загальними судами, як 

адміністративними. Тобто й за правилами КАС України. Наприклад, 

місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні 

адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 
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владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної 

відповідальності. Особливості здійснення провадження у таких справах 

регулюються ст. 286 КАС України. Постанова суду у справі про 

адміністративне правопорушення, яка набрала законної сили, є обов’язковою 

для адміністративного суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи 

бездіяльності особи, стосовно якої така постанова винесена, лише в питанні, 

чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою [59]. 

Таким чином, процес доказування може застосовуватись ще й у 

адміністративному судочинстві в порядку КАС України при розгляді справ, 

предметом яких є визнання дій чи бездіяльності посадових осіб митного 

органу, зокрема щодо здійснення провадження у справі про порушення 

митних правил. 

Щодо суб’єктів, які безпосередньо беруть участь у процесі доказування 

та особисто зацікавлені в результатах розгляду справи про порушення 

митних правил, то відповідно до МК України у провадженні у справах про 

порушення митних правил беруть участь:  

1) особи, які притягуються до адміністративної відповідальності за 

порушення митних правил;  

2) власники товарів, транспортних засобів, зазначених у п. 3 ст. 461 МК 

України (заінтересовані особи);  

3) представники осіб, які притягуються до адміністративної 

відповідальності за порушення митних правил, та заінтересованих осіб 

(законні представники, представники, які діють на підставі довіреності, 

доручення);  

4) захисники;  

5) представники митних органів;  

6) свідки;  

7) експерти;  

8) перекладачі;  
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9) поняті [87]. Тобто, коло осіб, які приймають участь у провадженні у 

справах про порушення митних правил є іншим, ніж в адміністративному, 

цивільному, господарському чи кримінальному судочинстві, де наявні треті 

особи, позивач, відповідач, тощо. 

В МК України під заінтересованими особами розуміється власники 

товарів і транспортних засобів комерційного призначення - безпосередніх 

предметів порушення митних правил, або товарів із спеціально 

виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для 

приховування товарів, які переміщувались через митний кордон України поза 

митним контролем або з іншими порушеннями законодавства. 

Особи, які притягуються до адміністративної відповідальності за 

порушення митних правил, заінтересовані особи та їх представники під час 

розгляду справи про порушення митних правил в суді серед іншого наділені 

такими  процесуальними правами як: ознайомлення з матеріалами справи; 

прийняття участі у судових засіданнях; подання доказів, участь у їх 

дослідженні; подання клопотань; надання усних і письмових пояснень, своїх 

доводів, міркувань та заперечень, користуватися іншими правами, наданими 

їм законом (ст. 498 МК України) [87].  

Захисник під час участі у справі користується усіма правами, 

зазначеними у ст. 498 МК України, крім процесуальних прав, реалізація яких 

здійснюється безпосередньо особою, яка притягується до адміністративної 

відповідальності за порушення митних правил, і не може бути доручена 

захиснику [87]. При цьому, перелік таких прав законодавцем не уточнюється.  

Відповідно до КУпАП обов’язок щодо збирання доказів покладається на 

осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні 

правопорушення, визначених статтею 255 цього кодексу. Вищезазначене дає 

змогу прийти до висновку, що в МК України та КУпАП питання щодо 

обов’язку доказування, у порівнянні із положеннями КАС України в повній 

мірі не врегульовано, як і ряд інших процесуальних питань. За результатами 

аналізу положень цих кодексів, можна стверджувати, що при розгляді 
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справах про порушення митних правил в судовому порядку, обов’язок 

доказування покладається на представників митних органів. Загалом, 

структурні елементи статусу суб’єктів доказування буде розглянуто в 

наступній частині дослідження. 

У цій частині дослідження окреслено коло суб’єктів доказування у 

справах про порушення митних правил. Визначено зміст правовідносин, які 

виникають під час здійснення доказування у справах про порушення митних 

правил, як митних відносин, що складаються між суб’єктами в процесі 

реалізації прав, гарантій, компетенції щодо збору, подання, оцінки, 

дослідження доказів у справах про порушення митних правил. 

Визначено, що суб’єктами доказування у справах про порушення 

митних правил є особи, які уповноваженні виявляти порушення митних 

правил або фіксувати наявність інформації про можливе вчинення 

порушення митних правил; документувати порушення митних правил; 

збирати докази; надавати докази; зберігати докази; досліджувати докази, 

перевіряти та оцінювати докази та ін. 

Запропоновано суб’єктів доказування у справах про порушення митних 

правил класифікувати на суб’єктів: 1) наділених владними повноваженнями, 

які безпосередньо беруть участь у процесі доказування (зокрема, суд, 

представники митного органу); 2) які безпосередньо беруть участь у процесі 

доказування та особисто зацікавлені в результатах розгляду справи про 

порушення митних правил (зокрема, особи, які притягуються до 

адміністративної відповідальності за порушення митних правил або 

підозрюються у вчиненні порушень митного законодавства, заінтересовані 

особи (зокрема, власники товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення)); 3) які сприяють здійсненню доказування у справах про 

порушення митних правил (зокрема, свідки; експерти; перекладачі; поняті).  

Визначено, що суб’єктами, які здійснюють провадження у справі про 

порушення митних правил, є митний орган, а по окремих справах – суд. 

Залежно від органу, уповноваженого розглядати справу про порушення 
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митних правил, права в процесі доведення можна класифікувати на три 

групи. До першої слід віднести права посадової особи митного органу, яка 

здійснює провадження у справі про порушення митних правил, на оцінку 

доказів за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, 

повному та об’єктивному  дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, 

керуючись законом і правосвідомістю. До другої групи – права суду, який 

розглядає справи про порушення митних правил. До третьої групи – права 

посадової особи митного органу (мається на увазі центральний орган), який 

розглядає скаргу на постанову про порушення митних правил та приймає 

рішення про задоволення вимог, викладених у зверненні, або про відмову. 

 

 

Висновки до розділу 2 

  

1. Запропоновано під терміном «предмет доказування у справах про 

порушення митних правил» розуміти коло закріплених у законі обставин, які 

повинні бути встановлені під час доказування у кожній справі про 

порушення митних правил. 

Визначено, що специфікою доказування у справах про порушення 

митних правил є те, що цей процес може відбуватись як на етапі складення 

протоколу про порушення митних правил, так і під час здійснення 

подальшого провадження, а по деяким категоріям справ – і в суді (санкція 

яких передбачає конфіскацію). 

2. Визначено, що доказування у справах про порушення митних правил 

як процесуальна діяльність має складну структуру, що передбачає послідовні 

стадії. Наголошено на відсутності серед вчених єдиного підходу до 

визначення структурних елементів доказування у справах про порушення 

митних правил. 

Запропоновано під терміном «стадія доказування у справах про 

порушення митних правил» розуміти сукупність дій посадових осіб митниці, 



118 

суду та інших суб’єктів, спрямованих на формування предмета доказування, 

збирання, подання, дослідження доказів та їх правову оцінку. 

3. Зазначено, що суб’єктів доказування у справах про порушення митних 

правил можна класифікувати на види, а саме суб’єктів: 1) наділених 

владними повноваженнями, які безпосередньо беруть участь у процесі 

доказування (зокрема, суд, представники митного органу); 2) які 

безпосередньо беруть участь у процесі доказування та особисто зацікавлені в 

результатах розгляду справи про порушення митних правил (зокрема, особи, 

які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних 

правил або підозрюються у вчиненні порушень митного законодавства, 

заінтересовані особи (зокрема, власники товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення)); 3) які сприяють здійсненню доказування у 

справах про порушення митних правил (зокрема, свідки; експерти; 

перекладачі; поняті).  
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РОЗДІЛ 3 

ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ДОКАЗУВАННЯ У 

СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ 

 

 

 3.1. Принципи доказування у справах про порушення митних 

правил 

 

 

Враховуючи те, що термін повинен якнайповніше та найточніше 

передавати зміст поняття, яке він позначає, існує об’єктивна необхідність у 

визначені сутності понятійного апарату даного дослідження, так як неточний 

термін може бути джерелом непорозумінь між фахівцями.  

Принцип – це основна підвалина функціонування будь-якої соціальної 

системи (у тому числі – правової), вплив якої поширюються на всі елементи 

цієї системи та детермінує їх характерні риси. Термін «принцип» у перекладі 

з латинської мови означає «початок», «першооснова», «первинність» [150, 

с.40-41]. Принципи не завжди мають нормативне закріплення, проте від того, 

на яких принципах заснований правовий порядок, можна визначити характер 

правових норм, заходів та діяльності органів, які реалізують ці норми та 

заходи.  

Принципи правового регулювання несуть у собі інформацію щодо 

основоположних соціально-правових ідей, які панують у суспільстві у 

конкретно-історичний період, впливають на світогляд та спрямовують 

поведінку особистості. У межах адміністративного права питанням 

дослідження змісту принципів приділяли увагу Т. О.Коломоєць та 

В.К.Колпаков [62, 63] та багато інших вчених. 

Термін «принцип» вживається у різних значеннях: 1) основні засади 

вихідні ідеї, що характеризуються універсальністю, загальною значущістю, 

вищою імперативністю і відображають суттєві положення теорії, вчення, 
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науки, системи внутрішнього і міжнародного права, політичної, державної чи 

громадської організації (гуманізм, законність, справедливість, рівність 

громадян перед законом тощо); 2) внутрішнє переконання людини, що 

визначає її ставлення до дійсності, суспільних ідей і діяльності [25, с. 110-

111].  

Поняття принципу значно ширше за його нормативний, законодавчий 

вираз, наголошують деякі науковці, і виокремлюють три компоненти, що 

входять до змісту поняття принципу: 1) наявність певних уявлень щодо 

сфери правосвідомості; 2) закріплення відповідних положень у діючому 

законодавстві; 3) реалізація принципів права у конкретній сфері суспільних 

відносин [20, с. 14],  [44, с. 21-22]. 

На думку В.М. Горшеньова, принципи процесуальної діяльності 

«виступають як основоположні або керівні ідеї», «слугують своєрідними 

орієнтирами, дотримання яких забезпечує нормальне і єдине здійснення 

традиційних і нетрадиційних юридичних процесів» [162, c. 154]. Це 

положення, сформульоване в рамках загальної теорії юридичного процесу, 

фактично стало відправним для дослідників самих різних видів юридичних 

процесів, в тому числі й в адміністративному праві [77, c. 49]. 

Таким чином прийнято вважати, що принципи є невід’ємною складовою 

і доказового права, в тому числі при розгляді справ про порушення митних 

правил.  

Окрема увага, науковців присвячена теоретичним засадам принципів 

доказування, однак в основному усі дослідження стосуються кримінального 

провадження. Так, О.А. Шаповалова у кримінальному провадженні виділяє 

такі основні принципи доказування, як:  верховенство права; змагальність; 

рівність сторін; свобода від самовикриття; право на захист; презумпція 

невинуватості та забезпечення доведеності вини; свобода подання доказів і 

доведення в суді їх переконливості; безпосередність дослідження доказів та 

ін. [187]. 
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Принципи тісно пов’язують  з доказовим правом (або теорія доказів), під 

яким слід розуміти інститут процесуального права, що вивчає поняття і зміст 

доказів і процесу доказування, джерела доказів, застосування науково-

технічних засобів у процесі доказування. Теорія доказів має значні 

відмінності у кримінальному процесі — з однієї сторони, та інших 

(необвинувальних) видах процесу — з іншої [23]. У системі кримінального 

процесуального права норми доказового права виділені в окрему підгалузь, 

яка складається із загальної і особливої частин. До структури доказового 

права (загальної частини) включають норми, що визначають поняття доказів; 

доказування та його елементів; мету та предмет доказування; норми, що 

визначають належність та допустимість доказів; принципи оцінки доказів; 

права і обов’язки суб’єктів доказування. 

Таким чином, принцип оцінки доказів є одним із структурних елементів 

загальної частини доказового права. 

З аналізу норм МК України [87] та КУпАП [61] вбачається, що ці 

нормативно-правові акти не містять переліку основних принципів, які 

повинні забезпечуватись в процесі доказування у справах про порушення 

митних правил. При цьому, ст. 8 МК України передбачено, що державна 

митна справа здійснюється на основі таких принципів, як:  

1) принцип виключної юрисдикції України на її митній території;  

2) принцип виключних повноважень митних органів щодо здійснення 

митної справи;  

3) принцип законності та презумпції невинуватості;  

4) принцип єдиного порядку переміщення товарів, транспортних засобів 

через митний кордон України;  

5) принцип спрощення законної торгівлі;  

6) принцип визнання рівності та правомірності інтересів усіх суб’єктів 

господарювання незалежно від форми власності;  

7) принцип додержання прав та охоронюваних законом інтересів осіб;  

8) принцип заохочення доброчесності;  
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9) принцип гласності та прозорості;  

10) принцип відповідальності всіх учасників відносин, що регулюються 

МК України [87]. Із урахуванням того, що боротьба з порушеннями митних 

правил є серед іншого складовою митної справи, то й відповідно можна 

говорити, що дія вищезазначених принципів поширюється на процес 

доказування у справах про порушення митних правил. 

У КУпАП окремо принципів доказування у справах про адміністративні 

правопорушення також не виокремлено. Систему принципів за КУпАП 

можна виокремити виходячи із його завдань, якими є охорона прав і свобод 

громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів 

підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення 

законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі 

точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до 

прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного 

виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством, не 

визначено навіть основних принципів здійснення судочинства про 

адміністративні проступки [61].  

На відмінно від МК України [87] та КУпАП [61], в КАС України чітко 

визначені основні засади (принципи) адміністративного судочинства, до яких 

законодавець відносить: 

1) принцип верховенства права;  

2) принцип рівності усіх учасників судового процесу перед законом і 

судом;  

3) принцип гласності і відкритості судового процесу та його повне 

фіксування технічними засобами;  

4) принцип змагальності сторін, диспозитивності та офіційного 

з’ясування всіх обставин у справі;  

5) принцип обов’язковості судового рішення;  

6)  принцип забезпечення права на апеляційний перегляд справи;  
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7) принцип забезпечення права на касаційне оскарження судового 

рішення у випадках, визначених законом;  

8) принцип розумності строків розгляду справи судом;  

9) принцип неприпустимості зловживання процесуальними правами; 

10) принцип відшкодування судових витрат фізичних та юридичних 

осіб, на користь яких ухвалене судове рішення [58].  При цьому, положення 

КАС України, як уже заначалось можуть бути застосовані лише у певних, 

визначених законом випадках. Зокрема, у разі оскарження протиправності 

дій або бездіяльності посадових осіб, які мали місце в процесі здійснення 

провадження у справах про порушення митних правил. Тобто, їх 

застосування у відносинах здійснення провадження у справах про порушення 

митних правил  більше є вийнятком, чим загальним правилом. 

Таким чином, можна прийти до висновку, що питання основних засад 

здійснення провадження у справах про порушення митних правил (в тому 

числі, й доказування) не в повній мірі врегульовано в кодифікованих актах. 

Окремо принципів щодо доказування або здійснення провадження у справах 

про порушення митних правил в МК України [87] та КУпАП [61] не 

визначено. 

З огляду на вищезазначене пропонуємо, взявши за основу ст. 8 

(«Принципи здійснення державної митної справи»), ст. 318 («Загальні засади 

здійснення митного контролю»), ст. 466 («Забезпечення законності при 

застосуванні адміністративних стягнень до порушників митних правил») 

МК України, ст. 2 КУпАП («Завдання і основні принципи адміністративного 

судочинства») визначити перелік принципів доказування у справах про 

порушення митних правил, закріпивши його в Розділі XІX «Провадження у 

справах про порушення митних правил» МК України в статті під назвою 

«Принципи доказування у справах про порушення митних правил» 

наступного змісту: «Принципами доказування у справах про порушення 

митних правил є: 1) верховенства права; 2) законності; 3) змагальності; 

4) гласності і відкритості; 5) презумпції невинуватості та забезпечення 
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доведеності вини; 6) диспозитивності та офіційного з’ясування всіх обставин 

у справі; 7) свободи подання доказів і доведення в суді їх переконливості; 8) 

заохочення доброчесності; 9) безпосередності дослідження доказів; 10) 

розумності строків розгляду справи судом; 11) неприпустимості зловживання 

процесуальними правами; 12) обов’язковості судового рішення; 13) 

забезпечення права на апеляційний перегляд справи; 14) відшкодування 

витрат та ін.». 

Проведемо загальну характеристику запропонованих принципів. 

Першим в запропонованій системі є принцип законності. Звертаючись до 

теоретичних напрацювань вчених, необхідно звернути увагу, на думку, 

О. А. Марушія, який вказує, що законність – це правовий режим точного 

виконання чинних законів усіма суб’єктами права у сфері правотворчості та 

правореалізації, в інших сферах життєдіяльності людей; режим, за якого 

забезпечуються права і виконуються обов’язки людиною, державою та 

громадянським суспільством [79, с. 69]. 

При цьому, зміст законності складають три елементи:  

1) наявність у суспільстві та державі правового законодавства (тобто 

діючі закони виражають право, правові принципи, правові ідеали вільного 

демократичного суспільства і правової держави);  

2) здійснення, реалізація законів у діях посадових осіб органів держави 

та влади, місцевого самоврядування і громадських об’єднань – і тих, які за 

законом повинні забезпечувати громадян та інших осіб наданими їм правами 

і свободами, і тих, хто за законом повинен захищати права і свободи у 

випадку їх порушення;  

3) ефективний юридичний захист дії законів, якому належать державний 

контроль і нагляд за дією законів, а також система індивідуального захисту з 

боку громадян та інших осіб своїх прав і свобод, законних інтересів. 

Нормативну основу законності становить право [6, c. 6]. 

Законність права є одним із фундаментальних та передбачає рівність 

усіх і кожного перед законом та неминучість покарання за його порушення. 
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Принцип верховенства права є основою для сталого розвитку суспільства та 

охоплює практично всі аспекти життя громадян України: від безпеки 

особистості, права власності та розв’язання конфліктів – до ефективної 

боротьби з корупцією [22]. Законність є важливим принципом правової 

держави. Тільки закон, як нормативно-правовий акт, який прийнято 

державою може встановлювати, змінювати та припиняти правовідносини, а 

також виражати загальнонародну, а відтак, і державну волю [1].  

В основу спеціальних (юридичних) гарантій забезпечення законності 

покладено закріплення прав та обов’язків у правових нормах та система 

норм, спрямованих на забезпечення законності, що регулюють, гарантують і 

захищають від порушень порядок реалізації цих норм. Спеціальні правові 

гарантії забезпечення законності в Україні – це специфічні юридичні засоби 

та внутрішні юридичні механізми, що є реальним втіленням законності в 

правовій сфері, а також закріплення прав і обов’язків у правових нормах та 

система норм, яка регулює, гарантує і захищає від порушень порядок 

реалізації цих норм. 

Так, відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції органи державної влади та 

місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами. Судді при здійсненні правосуддя підкоряються лише закону 

(ст.129 КУ). Громадяни зобов’язані неухильно додержуватися Конституції 

України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність 

інших людей (ч.1 ст.69 КУ). 

Цікавими видаються висновки О. С. Духневич, яка наголошує на тому, 

що адміністративні суди в процесі здійснення судочинства перевіряють 

підзаконні нормативно-правові акти органів виконавчої влади лише на їх 

законність, тобто відповідність актам вищої юридичної сили – законам [41], а 

не на їх конституційність, що є виключною компетенцією Конституційного 

суду України. Законом України «Про Конституційний суд України» 
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передбачено, що саме Конституційний суд приймає рішення у справах щодо 

конституційності актів Кабінету Міністрів України [125].  

Однак з такою позицією авторки не можливо в повній мірі погодитись, 

оскільки КАС України містить положення, згідно якого суди уповноважені 

не застосовувати закон чи інший правовий акт, які суперечать Основному 

закону, посилаючись на норми Конституції як акту прямої дії. У такому 

випадку суд після винесення рішення у справі звертається до Верховного 

Суду для вирішення питання стосовно внесення до Конституційного Суду 

України подання щодо конституційності закону чи іншого правового акта, 

що віднесено до юрисдикції Конституційного Суду України [58]. Зазначене 

дає можливысть говорити, що Конституція послідовно проводить у життя 

принцип законності, який є невід’ємним елементом демократичної, правової 

держави. Одночасно наголосимо на необхідності внесення подібних 

положень до КУпАП [61].  

Наслідком належної реалізації принципу законності стає правопорядок, 

тобто система правовідносин, яка складається в результаті реалізації режиму 

законності. Ефективним засобом підтримання в суспільстві законності та 

правопорядку як елементів правової держави є юридична відповідальність та 

вжиття у межах закону справедливих заходів у разі вчинення того або іншого 

правопорушення. А будь-яка несправедливість викликає невдоволення людей 

і може призвести до соціальних конфліктів [8]. Відтак, відповідальність, що є 

реакцією держави на протиправні дії суб’єктів правовідносин, має на меті не 

тільки покарання правопорушника у вигляді накладення на нього юридичних 

санкцій, що виражаються у негативних наслідках для особи та майнового 

стану правопорушника, а й відновлення принципу справедливості, як 

складової принципу законності. 

Таким чином, розгляд справи в порядку адміністративного судочинства 

виступає спеціальною правовою гарантією забезпечення законності 

юрисдикційного характеру.  
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В свою чергу, верховенство права, як принцип доказування у справах 

про порушення митного правил видається за можливим розкрити через 

обов’язок суб’єктів, які здійснюють доказування у справах про порушення 

митних правил враховувати, що людина, її права та свободи визнаються 

найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави.  

В адміністративному судочинстві змагальність виявляється в тому, 

що: дії суду залежать від вимог позивача та заперечень відповідача; суд 

вирішує справу в межах заявлених вимог та на підстав наданих йому 

доказів; особи, які беруть участь у справі, займають активне становище щодо 

інших учасників процесу та суду; особи, які беруть участь у справі, можуть 

брати участь у справі особисто або через представників; кожна особа 

зобов'язана доказати факти, на які вона покликається; у разі невиконання 

процесуальних обов'язків або нездійснення процесуальних прав для особи 

настають небажані для неї правові наслідки [94]. 

Щодо змагальності, як принципу доказування у справах про порушення 

митних правил, слід зазначити, що завдяки йому створюються умови для 

всебічного та повного дослідження обставин справи про порушення митних 

правил та прийняття митним та судовим органом обґрунтованих та законних 

рішень. Окрім цього, у силу принципу змагальності сторони та інші особи, 

які беруть участь у справі про порушення митних правил, з метою прийняття 

рішення на свою користь, зацікавлені повідомити компетентним органам 

істотні для справи обставини, надати митним органам чи суду докази, які 

підтверджують або спростовують ці факти, а також вчиняти процесуальні дії, 

спрямовані на те, щоб переконати митний орган та суд у необхідності 

постановлення бажаного для них рішення. 

Щодо гласності і відкритості, як принципу доказування у справах про 

порушення митних правил, то його можна охарактеризувати через  

забезпечення відкритості та доступності осіб, які притягуються до 

відповідальності до інформації про обставини складення протоколу про 
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порушення митних правил; підстави порушення провадження; дату, час і 

місце розгляду справи про порушення митних правил та ін. Окрім цього, цей 

принцип розкривається через відкритість до судових рішень. Порядок 

врегулювання відносин щодо забезпечення доступу до судових рішень, 

ухвалених судами загальної юрисдикції та ведення Єдиного державного 

реєстру судових рішень регламентується у Законі України «Про доступ до 

судових рішень» [115]. 

Фактично, відомості про докази, що стали підставою для прийняття 

судом рішення відображаються в судових рішенням, які підлягають 

публічному оприлюдненню в Єдиному державному реєстрі судових рішень. 

Натомість постанови, винесені митними органами за результатами 

здійснення провадження у справах про порушення митних правил, публічно 

не опубліковуються. У зв’язку з чим, пропонується здійснювати 

оприлюднення постанов про порушення митних правил, з обов’язковим 

дотриманням законодавства про захист персональних даних.  

Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини, як принцип 

доказування у справах про порушення митних правил засвідчує стан 

невинуватості особи, яка притягується до адміністративної відповідальності 

за порушення митного законодавства до того часу, поки її вину не буле 

доведено в усиновленому законом порядку, тобто прийняття рішення та 

набрання ним законної сили. 

Важливо наголосити, що сутність презумпції невинуватості в сенсі ст. 6 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики 

Європейського суду з прав людини означає, що "кожен, кого обвинувачено у 

вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, 

доки його вину не буде доведено в законному порядку" [5]. 

Натомість для змагального типу процесу характерною є така побудова 

судочинства, при якій мінімум: необхідне розмежування процесуальних 

функцій, тобто функцій сторін і суду; наявними є дві протилежні 

процесуально рівні сторони;  функціонування незалежного від сторін суду, 
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який здійснює функцію правосудця та розгляду справи. Принцип 

змагальності за своїм змістом визначається правовою позицією сторін 

судового процесу. Діяльність суду не входить до принципу змагальності. У 

класичному вигляді принцип диспозитивності покладає на суд обов’язки 

вирішувати лише ті питання, які поставлено у позові [158, с. 2]. Однак, в 

КАС України [58] передбачено випадки, за яких суд може вийти за межі 

позовних вимог. З огляду на зазначене, вважаємо за необхідне внесення 

аналогічних норм до КУпАП. Диспозитивність та офіційне з’ясування всіх 

обставин у справі, як принцип доказування у справах про порушення митних 

правил за своїм змістом визначається законними правилами поведінки, 

обсягом прав, обов’язків сторін процесу доказування у справах про 

порушення митних правил. Важливе значення у процесі доказування має 

офіційне з’ясування всіх обставин у справі про порушення митних правил, 

оскільки в іншому випадку, докази не матимуть доказового значення та 

визнаватимуть недопустимими.  

Сьоміна В. А. досліджуючи тему «Принцип офіційного з’ясування всіх 

обставин справи та його втілення в адміністративному судочинстві» 

наголошує, що рівність прав сторін не може означати їх однаковості. При 

цьому, авторка погоджується  із Р.О. Куйбідою, який зазначає, що «права чи 

обов’язки можуть бути різними залежно від того, в якій ролі особа виступає в 

процесі. Рівність прав (обов’язків) полягає в тому, що кожен з учасників 

судового процесу наділений правами і несе обов’язки, що адекватні його 

процесуальному становищу». Далі автор розрізняє диспозитивні та змагальні 

права сторін, вважаючи, що диспозитивні права повинні бути 

пропорційними, а змагальні – однаковими [68, с. 88]. 

Свобода подання доказів і доведення в суді їх переконливості, як 

принцип доказування у справах про порушення митних правил передбачає 

можливість сторін та зацікавлених осіб подавати докази і доводити їх 

переконливість. Важливо наголосити, що дане право може бути обмежено, 

якщо не дотримано строки подання доказів (окрім, наявності поважних 
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причин пропуску) або порядку подання таких доказів. Важливо наголосити, 

що принцип свободи в наданні суду доказів і доведення їх переконливості 

притаманний судочинству в усіх сферах [68, с. 88]. 

Іншим важливим принципом є принцип заохочення доброчесності, яким 

О.О. Єрмак визначає як забезпечення доброчесності (моральної 

характеристики) осіб, уповноважених на виконання функцій держави, що 

зокрема, включає патріотизм, порядність, відповідальність, гідність і повагу 

до гідності інших і є основою для недопущення таких негативних явищ як 

протекціонізм, непотизм, конфлікт інтересів, корупція тощо. З огляду на 

позицію О.О. Єрмака, вищенаведений принцип означає, що потрібно 

розвивати такі якості людини,  які характеризують її як людяну, добру, чесну 

порядну людину [64, с. 200]. 

Безпосередність дослідження доказів, як принцип доказування у справах 

про порушення митних правил можна розглянути через обов’язок митного 

органу чи суду безпосередньо дослідити докази і прийняти рішення на 

підставі тих доказів, які були предметом дослідження. 

Окрім цього, цей принцип можна ще розглядати через незмінність 

складу суду протягом розгулу справи, а за необхідності зміна складу суду,  

розгляд справи починається з початку [112]. 

Розумність строків розгляду справи судом, як принцип доказування у 

справах про порушення митних прав  полягає у розгляді справи в розумні 

строки, якими можна вважати строки, що є об'єктивно необхідними для 

виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні 

строки не повинні перевищувати, установлені законом  строки виконання 

окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. 

У процесі розгляду судової справи кожна сторона рано чи пізно 

зіштовхується із ситуацією, коли опонент починає зловживати своїми 

правами з метою створення штучних перешкод швидкому та об’єктивному 

вирішенню правового конфлікту, при цьому суд не здійснює дій, 

спрямованих на уникнення процесуальних пасток і врівноваження прав і 
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процесуальних обов’язків учасників справи. Ця проблема є характерною для 

будь-якого виду юридичного процесу (цивільного, господарського, 

адміністративного та кримінального) як в Україні, так і за кордоном, де 

законодавці усвідомили всю її важливість, про що свідчать норми, які 

стосуються зловживання процесуальними правами, і надані судам 

повноваження щодо боротьби з ними. Тактика поведінки осіб, спрямована на 

зловживання процесуальними правами, в науковій літературі та у лексиці 

юристів - практиків дістала назву ”процесуальна диверсія”. Незважаючи на 

закріплення на законодавчому рівні принципу неприпустимості зловживання 

процесуальними правами та деяку регламентацію заходів відповідальності, 

законодавче визначення понять “зловживання процсуальними правами”, 

“процесуальні диверсії” до сьогодні не надано [144, с. 136-137]. 

Неприпустимість зловживання процесуальними правами, як принцип 

доказування у справах про порушення митних означає дотримання 

учасниками правил законної поведінки та використання своїх процесуальних 

прав, таким чином, щоб вони не завдавали шкоду іншим особам. Вважаємо за 

необхідне наголосити на необхідності закріплення в КУпАП [61] положень, 

якими би чітко регламентувалось визначення терміну «процесуальна 

диверсія» та передбачалась відповідно відповідальність за такі дії. 

Принцип обов’язковості судового рішення передбачає обов’язковість 

виконання усіма суб’єктами рішення суду, яке набрало законної сили. 

Берназюк Я. вказує, на підставі аналізу положень КАС України вказує на 

можливість виокремлення основних процесуальних засобів, за допомогою 

яких адміністративний суд забезпечує належне виконання судового рішення, 

яке набрало законної сили:  

1) роз’яснення судового рішення;  

2) судовий контроль за виконанням судового рішення;  

3) заміна сторони виконавчого провадження;  

4) поновлення пропущеного з поважних причин строку пред’явлення 

виконавчого листа до виконання;  
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5) відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення, зміна чи 

встановлення способу і порядку виконання;  

6) зупинення виконання судових рішень лише у виключних випадках; 

7) застосування як преюдиційних обставин, встановлених у судовому 

рішенні, що набрало законної сили, під час судового розгляду іншої справи 

тощо [15]. 

Щодо роз’яснення судового рішення, як процесуального засобу, за 

допомогою яких адміністративний суд забезпечує належне виконання 

судового рішення слід зазначити, що воно полягає у роз’ясненні судом 

ухваленого ним судового рішення, яке набрало законної сили, шляхом 

постановлення ухвали. Правом на звернення щодо роз’яснення судового 

рішення наділені учасникики справи, а також державний виконавець.  

При цьому, умовами надання судом роз’яснення судового рішення є: 

недопустимість зміни змісту рішення суду, яке потребує роз’яснення; рішенн 

ясуду ще не виконано; строк, протягом якого судове рішення може бути 

подане для примусового виконання не закінчився.  

Заява про надання роз’яснення судового рішення розяглається протягом 

десяти днів з дня її надходження. При цьому, подання цієї заяви зупиняє 

перебіг строку, встановленого судом для виконання судового рішення, а так 

само строку, протягом якого судове рішення може бути подане для 

примусового виконання. Відмова в задовленні заяви про роз’яснення 

судового рішення, а також ухвала про роз’яснення судового рішення може 

бути оскаржена в апеляційному такасаційному порядку. 

Дієвим процесуальним засобом за допомогою якого суд забезпечує 

належне виконання судового рішення є судовий контроль за виконанням 

судового рішення, який введено в адміністартвине судочинство відносно 

недавно. Цей засіб полягає у правомочності адміністративного суду, яким 

ухвалено судове рішення в адміністративній справі: 

 встановлювати строк подання звіту про викоання судового рішення (в 

тому числі повторно, за необхідності); 
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 накладати на керівника суб’єкта владних повноважень, відповідального 

за виконання рішення, штраф (у розімір від двадцяти до сорока розмірів 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб) в разі неподання такого звіту 

,або неналежного виконання вимог суду, передбачених увалою про 

встановлення судового контролю за виконанням судового рішення. 

Правом на звернення до суду із заявою про встановлення судового 

контролю за викоанням судвого рішення наділений позивач. Окрім цього, 

суд може й самостійно виявити таку ініціативу. 

Ефективним на нашу думку є те, що половина суми штрафу стягується 

на користь позивача, інша половина - до Державного бюджету України. 

Фактично такий спосіб судового контролю має наслідком вжиття до винних 

за невиконання вимог суду осіб заходів матеріального впливу. На суму 

заборгованості автоматично (без додаткового рішення суду) нараховується 

пеня у розмірі трьох відсотків річних з урахуванням індексу інфляції. При 

цьому, розмір штрафу, який стягується на користь Державного бюджету 

України за невиконання або неналежне виконання рішення, може бути 

зменшено за клопотанням органу чи посадової особи, відповідальних за 

виконання рішення, якими надано необхідні докази. 

Важливою гарантією в даному випадку видається те, що сплата штрафу 

не звільняє від обов’язку боржника виконати рішення суду і подання звіту 

про його виконання.  

Наступним процесуальним засобом, за допомогою якого 

адміністративний суд забезпечує належне виконання судового рішення є 

заміна сторони виконавчого провадження, який полягає заміні судом сторони 

виконавчого провадження її правонаступником, у разі вибуття однієї із 

сторін виконавчого провадження. Правом на звернення в даному випадку  

наділені державний виконавець (направляє подання) та заінтересовані особи 

(подають заяву). Відповідне звернення напрявляється до суду який розглядав 

справу як суд першої інстанції. Строк розгяду заяви чи подання про заміну 

сторони виконавчого провадження становить десять днів. Ухвала, винесена 
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за результатами розгляду може бути оскаржено в порядку, встановленому 

законом. 

Ще одним процесуальним засобом, за допомогою якого 

адміністративний суд забезпечує виконання судового рішення є поновлення 

пропущеного з поважних причин строку пред’явлення виконавчого листа до 

виконання. Цей засіб передбачає поновлення пропущеного, з поважних 

причин строку для пред’явлення виконавчого листа до виконання. Відповідна 

заява подається до суду, який розглядав справу як суд першої інстанції.строк 

розгяду складає десять днів. Ухвала суду за результатами розгляду заяви про 

поновлення пропущеного строку може бути оскаржено. 

Відстрочення і розстрочення виконання, зміна чи встановлення способу 

і порядку виконання судового рішення як один із основних процесуальних 

засобів, за допомогою якого адміністративний суд забезпечує виконання 

судового рішення полягає у повноваженні суду, який розглядав справу як суд 

першої інстанції відстрочити або розстрочити виконання рішення, 

встановити чи змінити спосіб або порядок його виконання. Цей спосіб може 

бути реалізовано за заявою стягувача чи виконавця, а також за ініціативою 

суду. Строк розгяду питання складає десять дінів. Умовами (підтавами)  для 

встановлення або зміни способу або порядку виконання, відстрочення чи 

розстрочення виконання судового рішення є обставини, що істотно 

ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим. 

Відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення не може 

перевищувати одного року. Ухвалу суду за результатами розгляду питання 

про відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення 

способу і порядку виконання судового рішення може бути оскаржено. 

Зупинення виконання судових рішень до закінчення його перегляду в 

касаційному порядку, допускається лише у виключних випадках та за умови, 

що таке рішення не передбачає примусового виконання. Із відповідними 

заявами вправі звертатись учасники справи. Також зупинення викоання 

оскаржуваного рішення може бути за ініціативою суду. 



135 

Даний перелік можна доповнити ще одним процесуальним засобом, за 

допомогою якого адміністративний суд забезпечує належне виконання 

судового рішення, який є визнання протиправними рішень, дій чи 

бездіяльності, вчинених суб’єктом владних повноважень - відповідачем на 

виконання рішення суду, який полягає у праві позивача, на користь якого 

ухвалено рішення суду подавати до суду першої інстанції заяву про визнання 

протиправними рішень, дій чи бездіяльності, вчинених суб’єктом владних 

повноважень - відповідачем на виконання такого рішення суду, або 

порушення прав позивача, підтверджених таким рішенням суду [59]. 

Згідно з позицією, що сформована Верховним Судом у постанові від 

27.12.2019 р. у справі № 757/42871/15-а (справа стосується процесуальних 

питань гарантування виконання судового рішення), суд повинен враховувати, 

зокрема, принцип пріоритетності застосування норм Конституції над іншими 

нормативно-правовими актами (ст. 3, 7 КАС України); принцип верховенства 

права, з урахуванням судової практики Європейського Суду з прав людини 

(ст. 8 Конституції, ст. 6 КАС України та ч. 1 ст. 17 Закону України «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини»); принцип пріоритетності застосування та обов’язковості 

міжнародних договорів, згода на обов'язковість якого надана Верховною 

Радою України (ст. 9 Конституції України, ст. 3, 7 КАС України та ст. 15 

Закону України «Про міжнародні договори») [15]. 

Важливо наголосити, що положення КУпАП [61], на відмінно від КАС 

України не передбачено належного механізму реалізації принципу 

обов’язковості судового рішення. Тому вважаємо, що в КУпАП [61] слід 

внести зміни, доповнивши положеннями пр:  роз’яснення судового рішення; 

судовий контроль за виконанням судового рішення;  відстрочення чи 

розстрочення виконання судового рішення, зміна чи встановлення способу і 

порядку виконання; зупинення виконання судових рішень лише у виключних 

випадках та ін. Наразі місцеві суди, які розглядають справи щодо 

притягнення до адмінітсратвиної відповідальності використовують аналогію 
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закону. Як правило, мова йде пронеобхідінсть роз’яснення судового рішення, 

виправлення помилки в судовому рішенні чи описки.  

У цьому контексті також важливо згадати рішення Європейського суду з 

прав людини у справі «Бурмич та інші проти України» (заява № 46852/13), 

яке є продовженням пілотного рішення у справі «Юрій Миколайович Іванов 

проти України» (заява № 40450/04). У цьому рішенні Європейський суд з 

правлюдини зазначив, що в рамках процедури пілотного рішення одним із 

найважливіших завдань є спонукання держави-відповідача до запровадження 

засобу юридичного захисту для всіх потерпілих від системного порушення, а 

відповідальність за надання відшкодування обов`язково покладатиметься на 

національні органи влади [15]. 

Принцип  забезпечення права на апеляційний перегляд справи надає 

право на оскарження рішення суду в установленому законом порядку. При 

цьому, за загальним правило рішення винесені у справах про порушення 

митних правил касаційному оскарженню не підлягають. 

Принцип відшкодування витрат передбачає можливість компенсувати 

витрати, понесені із здійсненням доказування та розглядом справи про 

порушення митних правил (зокрема, на проведення експертизи, правничу 

допомогу та ін.). Цей принцип допомогає відновити матеріальне становище 

суб’єкта, на користь якого здійснюється відповідна компенсація. 

Таким чином, зазначене дає підстави говорити, що в національному 

законодавстві відсутній єдиний підхід до визначення системи принципів в 

процесуальних законах. Запропонований перелік принципів доказування у 

справах про порушення митних правил не є вичерпний та може бути  

розширено альтернативними принпипими, наприклад, принципом 

процесуальної рівності учасників доказування у справах про порушення 

митних правил, який є одним із засад справедливого провадження у справах 

про порушення митних, завдяки якому забезпечується змагальний процес. 

При цьому, ураховуючи зміст принципу рівності учасників доказування у 
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справах про порушення митних правил, звертаємо увагу, що принцип 

процесуальної рівності не слід в первинному значенні ототожнювати з 

конституційним принципом рівністості всіх учасників судового процесу 

перед законом і судом, оскільки останній переважно пов’язаний із правом та 

гарантіями на доступ до правосуддя і на справедливий суд. В свою чергу, 

реалізація принципу рівності учасників доказування у справах про 

порушення митних правил пов’язано із досягненням завдань провадження у 

справах про порушення митних правил, визначених у ст. 486 МК України 

своєчасного, всебічного, повного та об’єктивного з’ясування обставин 

кожної справи, вирішення її з дотриманням вимог закону, забезпечення 

виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що 

сприяють вчиненню порушень митних правил, та запобігання таким 

правопорушенням [87], чого можна досягти виключно за умови надання 

рівних прав учасникам правовідносин, пов’язаних із доказуванням у справах 

про порушен ямитних правил.  

Важливо відмітити, що досліджуючи сутність принципів правового 

регулювання, науковці вказують на їх здатність впливати як на поведінку, так 

і на правозастосовну діяльність органів [151]. У зв’язку з чим, дотримання 

принципів в процесі здійснення доказування можна вважати ще й однією із 

гарантій забезпечення права на доказування у справах про порушення 

митних правил. 

Поряд із тим, у правовій системі, принципи прийнято класифікувати на 

дві основні групи: загальні і спеціальні. При цьому, найбільш значимими із 

групи спеціально-соціальних принципів є загальні принципи, так як вони 

відображають загальнолюдські цінності. До них прийнято відносити: 

принцип свободи, принцип справедливості, принцип рівності, принцип 

гуманізму, принцип демократизму та законності [149, с. 222-224]. Також 

серед загальних принципів, які є вагомими для сфери досягнення мети 

дослідження є принципи: верховенства права, єдність прав і обов’язків 

суб’єктів суспільних відносин, превалювання прав і свобод людини над 
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правами держави, гарантованість прав і свобод громадян, взаємна 

відповідальність держави й особи тощо. 

Спеціальні (міжгалузеві) принципи – це принципи права, які виражають 

особливості декількох споріднених галузей права. Очевидно, що спеціальні 

принципи доказування у справах про порушення митних правил 

визначаються на межі конституційного, цивільного, адміністративного та 

права соціального забезпечення.  

Особливістю принципів доказування у справах про порушення митних 

правил є те, що одні із них можуть стосуватись доказування, яке 

здійснюється на усіх етапах провадження, а інші  виключно доказування, яке 

здійснюється в суді.  

В цій частині дослідження охарактеризовано принципи доказування у 

справах про порушення митних правил.  

Акцентовано увагу на відсутності в митному законодавстві положень 

про основні засади, на підставі яких повинно здійснюватися провадження у 

справі про порушення митних правил, в тому числі й доказування.  

На підставі загальновизначених засад та існуючих в митному і 

адміністративному законодавстві положень, розроблено перелік основних 

принципів доказування, до яких запропоновано віднести принпипи: 

1) верховенства права; 2) законності; 3) змагальності; 4) гласності і 

відкритості; 5) презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини; 

6) диспозитивності та офіційного з’ясування всіх обставин у справі; 

7) свободи подання доказів і доведення в суді їх переконливості; 

8) заохочення доброчесності; 9) безпосередності дослідження доказів; 

10) розумності строків розгляду справи судом; 11) неприпустимості 

зловживання процесуальними правами; 12)  обов’язковості судового 

рішення; 13) забезпечення права на апеляційний перегляд справи; 

14) відшкодування витрат та ін. 
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3.2. Право на доказування у справах про порушення митних правил 

 

 

Національне законодавство перебуває у процесі динамічної гармонізації 

до вимог міжнародного та має розгалужену систему прав та свобод людини 

та громадянина. В більшості випадків увага науковців зосереджена на 

дослідженнях проблемних питань, пов’язаних із забезпеченням 

основоположні прав і свобод людини, які є певними можливостями людини, 

необхідними для її існування та розвитку в середовищі, що об’єктивно 

зумовлюються досягнутим рівнем розвитку людства та повинні бути 

загальними та рівними для усіх.  

Питаннями забезпечення прав і свобод людини і громадянина 

опікуються науковці різних сфер юридичної науки. Про це свідчать наявні 

публікації. Наприклад, І. О. Ієрусалімова розкриває адміністративно-правове 

забезпечення прав і свобод людини та громадянина як повноту регулювання 

за допомогою норм адміністративного права суспільних відносин, що 

виникають для та в процесі їх реалізації, а також надання за допомогою цих 

норм відповідних гарантій, які разом з іншими правовими та не правовими 

гарантіями утворюють стійку систему можливостей користування правовими 

цінностями в державі [47, с. 14]. В свою чергу, предметом дослідження 

Ж.М. Пустовіт стала тема «Основні соціальні права та свободи людини і 

громадянина в Україні» [138]; Л.В. Летнянчина «Конституційні обов’язки 

людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики» [76] та ін. 

Розгалуженість підходу до дослідження забезпечення прав і свобод людини 

можливо прослідкувати через дослідження окремих питань про правові 

інститути забезпечення прав і свобод людини і громадянина [31]. 

Питання забезпечення права на доказування у справах про порушення 

митних правил, незважаючи на значну кількість наукових праць залишається 

малодослідженим.  
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Термін «право на доказування у справах про порушення митних правил» 

в законодавстві не наводиться. Виходячи із загальнотеоретичних здобутків 

вважаємо, що під терміном «право на доказування у справах про порушення 

митних правил» слід розуміти обумовлену правовим статусом поведінку 

суб’єктів відповідних правовідносин, виражену у свободі вчинення дій, 

пов’язаних із встановленням істини у справі про порушення митних правил, 

та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних 

джерелах, процесуальний характер і забезпеченість можливістю державного 

примусу. 

Доцільно вказати на висновки О.В. Бурцевої, яка  досліджуючи  

тотожність та відмежування понять «права», «свободи», «законні інтереси» 

фізичних осіб, які є об’єктами забезпечення у сфері провадження у справах 

про порушення митних правил, прийшла до обґрунтованого висновку, що 

категорій «суб’єктивні права особи у провадження у справі про порушення 

митних правил» є більш широким поняттям щодо свобод та законних 

інтересів. При цьому, авторкою звертається увага на те, що термін «свободи» 

повинен підкреслити більш широкі можливості індивідуального вибору, не 

вказуючи при цьому конкретно на його результат, в той же час «право» 

означає конкретні дії людини.  

З метою уніфікації норм, які регулюють різноманітні права, що 

надаються фізичній особі у провадженні у справі про порушення митних 

правил, та спрощення їх застосування, О.В. Бурцевою запропоновано 

закріпити основні права особи, яка притягується до відповідальності за 

поршення у справах про порушення митних правил, в одній статті МК 

України [17, с. 8]. Цілком підтримуючи пропозицію авторки, вважаємо за 

доцільне закріплення й прав на доказування у справах про порушення 

митних правил, згрупувавши їх в одну статтю МК України [87].  

 

Формою вираження права на доказування у справах про порушення 

митних правил може бути: міра, спосіб, форма поведінки, виявлення волі, 
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інтересів, можливостей. Доприкалду, право на доказування у справах про 

порушення митних правил – це право особи, яка притягується до 

відповідальності приймати участь в судових засіданнях при розгляді її 

справи. 

Права учасника провадження у справі про порушення митних правил 

можуть розглядатися в об’єктивному значенні (як абстрактно-загальні норми 

позитивного права, що передбачають для фактично різних суб’єктів права 

формально рівні юридичні умови і можливості для реалізації в конкретних 

правовідносинах їх правомірних цілей та інтересів) [97, c. 508] та 

суб’єктивному (право завжди належить уповноваженій особі, яка має певний 

інтерес, для задоволення якого особі надаються певні правові можливості, що 

становить зміст суб’єктивного права [149, c. 230]).  

Враховуючи сутність конструкції «учасник провадження у справі про 

порушення митних правил», можна стверджувати, що сукупність загальних 

прав, що є притаманними для будь-якого учасника та особливих прав, що є 

притаманними для конкретного учасника утворюють єдиний елемент його 

правового статусу. 

Права особи, яка є можливим учасником розгляду справ про порушення 

митних правил, включаючи право на доказування, є невід’ємним 

об’єктивним правом незалежно від вступу носія прав у конкретно визначені 

суспільні відносини, а права учасників провадження у справах про 

порушення митних правил є елементом їх правового статусу, яких він 

набуває виключно з моменту вступу у суспільні відносини, що виникають, 

змінюються та припиняються в сфері митної справи. У тому випадку, коли 

особа не є учасником провадження у справах про порушення митних правил, 

права на доказування у неї не має.  

Таким чином, право учасника провадження у справі про порушення 

митних правил на доказування – це гарантована законом міра можливої або 

дозволеної поведінки особи під чає її участі в розгляді визначеної 
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категорії справ, яка встановлюється для забезпечення приватних інтересів 

особи, з однієї сторони, та досягнення публічних інтересів – з іншої.  

Залежно від виду суб’єкта, права на доказування у справах про 

порушення митних правил можна розділити на 4 групи:  

1) права митного органу (зокрема, посадових осіб, які відповідно до 

посадових інструкцій уповноважені здійснювати митний контроль, митне 

оформлення і пропуск товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення через митний кордон України і які безпосередньо виявили 

порушення митних правил; посадових осіб митних органів, які згідно з 

посадовими обов’язками мають право на складання протоколу про 

порушення митних правил; інших посадових осіб, уповноважених 

керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

митну політику, або керівником митниці);  

2) права суду, який здійснює провадження у справі про порушення  

митних правил;  

3) права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; 

4) права інших осіб, які можуть брати участь у здійсненні провадження 

та розгляді справ про порушення митних правил (зокрема, свідки, експерти, 

зацікавлені особи і т. д.).  

В залежності від джерела закріплення, права осіб, які беруть участь в 

процесі доказування у справах про порушення митних правил, можна 

класифікувати на: 1) ті, що закріплені в МК; 2) ті, що передбачені в 

КУпАП. При цьому, проведений порівняльний аналіз положень МК України 

та КУпАП дозволив встановити, що обсяг прав окремих суб’єктів значно 

відрізняється, що в свою чергу підлягаю урегулюванню на нормативному 

рівні. 

За іншим підходом, право на доказування у справах про порушення 

митних правил може бути реалізованим через відмінні правомочності 

залежно від статусу суб’єкта доказування. Під правомочністю в даному 
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випадку слід розуміти захищену законом можливість суб’єктів доказування 

діяти певним чином при реалізації належних їм прав. 

Щодо суб’єктів, для яких право на доказування одночасно виступає 

обов’язком (наприклад, посадових осіб, які відповідно до посадових 

інструкцій уповноважені здійснювати митний контроль, митне оформлення і 

пропуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення через 

митний кордон України і які безпосередньо виявили порушення митних 

правил; посадових осіб митних органів, які згідно з посадовими обов’язками 

мають право на складання протоколу про порушення митних правил; інших 

посадових осіб, уповноважених керівником центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну митну політику, або керівником митниці, 

представник митного органу) [87], то для них нормативно встановлено 

наступні правомочності, які складають зміст права на доказування:  

1) правомочність здійснювати провадження у справі про порушення 

митних правил (зокрема, право на здійснення провадження у справі про 

порушення митних правил визначено МК України, КУпАП, положеннями, 

посадовими інструкціями, наказами митного органу про покладання 

відповідних обов’язків );  

2) правомочність щодо з’ясування: факту вчинення адміністративного 

правопорушення; наявності вини особи, відносно якої складено протокол про 

порушення митних правил у вчиненні порушення; відомостей, про те чи 

підлягає особа, відносно якої складено протокол про порушення митних 

правил адміністративній відповідальності; наявності обставини, що 

пом’якшують та/або обтяжують відповідальність; про наявність підстав для 

звільнення особи, що вчинила правопорушення від адміністративної 

відповідальності; інших обставин, що мають значення для правильного 

вирішення справи; 

2) правомочність виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню 

порушень митних правил; 
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3) правомочність збирати докази, шляхом направлення відповідних 

звернень до компетентних органів (в тому числі, митних органів іноземних 

держав в порядку установленому законом); 

4) правомочність проводити процесуальні дії, спрямовані на отримання 

доказів, підтвердження аутичності наявних доказів або ініціювати 

проведення таких дій іншими уповноваженими особами; 

5) правомочність оцінювати докази за своїм внутрішнім переконанням, 

що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному дослідженні всіх 

обставин справи в їх сукупності, керуючись законом та правосвідомістю та 

ін.  

За загальним правилом провадження (в тому числі доказування) у справі 

про порушення митних правил здійснюють посадові особи митниці, в зоні 

діяльності якої було вчинено або виявлено таке порушення. При цьому, деякі 

процесуальні дії у справі про порушення митних правил уповноважені 

вчинятися посадові особи, уповноваженими складати протоколи про 

порушення митних правил, також посадовими особами іншого митного 

органу, у випадках передбачених МК України. 

Правом на передачу справи про порушення митних правил для 

здійснення провадження до іншої митниці наділений керівник 

Держмитслужби України, або його заступник.  Окрім цього, слід наголосити, 

що посадові особи Держмитслужби України наділені правом здійснювати 

провадження у будь-якій справі про порушення митних правил, порушеній 

будь-яким митним органом України [87]. 

Окремо слід зупинить на правовому статусі  представника митного 

органу, посадові особи якого здійснювали провадження у справі про 

порушення митних правил. Представник митного органу на підставі 

довіреності представляє в суді інтереси митного органу при розгляді справ 

про порушення митних правил. Представник митного органу підтримує 

позицію митного органу щодо притягнення до адміністративної 
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відповідальності особи, яка вчинила правопорушення, під час розгляду 

зазначеної справи судом та має такі правомочності як:  

1) право ознайомлюватися з документами, долученими до справи, 

робити з них витяги або знімати копії, одержувати копії рішень, постанов, 

ухвал суду; 

2) право брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати 

участь у дослідженні доказів; 

3) право ставити запитання іншим особам, які беруть участь у справі, 

заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення суду, 

подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час 

судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших 

осіб, які беруть участь у справі; 

4) право ознайомлюватися з журналом судового засідання, знімати з 

нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності 

чи неповноти; 

5) право прослуховувати запис фіксування судового засідання 

технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з 

приводу його неправильності чи неповноти; 

6) право оскаржувати рішення, постанови і ухвали суду, користуватися 

іншими процесуальними правами, встановленими законом. 

Щодо осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності за 

порушення митних правил, то право на доказування для них сформовано з 

таких правомочностей:  

1) право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, 

одержувати копії рішень, постанов та інших документів, що є у справі;  

2)  право бути присутніми під час розгляду справи у митному органі та 

брати участь у судових засіданнях;  

3) право подавати докази, брати участь у їх дослідженні;  

4) право давати усні і письмові пояснення, подавати свої доводи, 

міркування та заперечення; 
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5) право заявляти клопотання та відводи; 

6) право під час розгляду справи користуватися юридичною допомогою 

захисника; 

7)  право оскаржувати постанови митного органу, суду (судді); 

6) виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, а 

також користуватися іншими правами, наданими їм законом. 

Слід звернути увагу, що в більшості випадків суб’єктом, який 

притягується до відповідальності за порушення митних правил є нерезидент, 

що ускладнює забезпечення його окремих прав, наприклад право брати 

участь у судових засідань. До прикладу, витрати, які необхідно понести для 

особистої участі у справі, можуть бути настільки значними, що прибуття в 

суд видається нераціональним.  

Як уже зазначалось раніше, інтереси осіб, які притягуються до 

адміністративної відповідальності, а також зацікавлених осіб можуть бути 

представлено їхніми представниками, якими можуть бути законні 

представники або інші особи - на підставі нотаріально посвідченої 

довіреності. При цьому, законні представники користуються під час участі у 

справі всіма правами, якими наділені особи, які притягуються до 

відповідальності. Повноваження інших представників на участь у справі 

дають їм право на вчинення від імені осіб, яких вони представляють, усіх дій, 

зазначених у ст. 498 МК України, крім передоручення повноважень іншій 

особі, оскарження постанови митного органу або суду, одержання товарів 

або грошових сум у разі їх повернення. Повноваження представника на 

вчинення кожної із зазначених дій повинні бути спеціально обумовлені у 

виданій йому довіреності. При цьому, особиста участь у справі громадянина 

не позбавляє його права мати у цій справі представника [87]. 

Наведений вище перелік прав, якими наділені особи, які притягуються 

до адміністративної відповідальності не є вичерпним та може бути 

доповнено, наприклад правом на звернення до суду, яке можна  

охарактеризувати як право особи, яка притягується до адміністративної 
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відповідальності в установленому законом порядку, звертатися до 

адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю 

суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні 

інтереси, і просити про їх захист шляхом: 1) визнання протиправним та 

нечинним нормативно-правового акта чи окремих його положень; 2) 

визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його 

положень; 3) визнання дій суб’єкта владних повноважень протиправними та 

зобов’язання утриматися від вчинення певних дій; 4) визнання бездіяльності 

суб’єкта владних повноважень протиправною та зобов’язання вчинити певні 

дії; 5) встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) 

суб’єкта владних повноважень; 6) стягнення з відповідача - суб’єкта владних 

повноважень коштів на відшкодування шкоди, заподіяної його 

протиправними рішеннями, дією або бездіяльністю. При цьому, іноземці, 

особи без громадянства та іноземні юридичні особи користуються в Україні 

таким самим правом на судовий захист, що й громадяни та юридичні особи 

України [58]. 

Щодо свідків, експертів, перекладачів та понятих, то на них право на 

доказування поширюється опосередковано. Це обґрунтовується тим, що у 

процесі доказуванні означені суб’єкти беруть участь для виконання власного 

функціонального призначення. При цьому, їх участь у справі про порушення 

митних правил спрямована на встановлення істини у справі, та сама по собі є 

елементом доказування.  

Окремо зазначимо, що для досягнення поставленої мети, нормативно 

встановлено права цієї групи суб’єктів. Наприклад, для експерта – це право: 

1) ознайомлюватися з матеріалами справи, які стосуються предмета 

експертизи; 

2) право заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів, 

необхідних для надання висновків та ін.;  

для свідка – це право: 
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1)  давати показання рідною мовою або іншою мовою, якою він вільно 

володіє, і користуватися допомогою перекладача; 

2)  право заявляти відвід перекладачу;  

3) право знати, у зв’язку з чим і в якій справі він опитується;  

4) право власноручно викладати свої показання в протоколі опитування;  

5) право обирати за власним бажанням захисника під час опитування чи 

проведення інших процесуальних дій за своєю участю відповідно до закону 

та на іншу правову допомогу в порядку, встановленому законом, а також 

відмовитися від запрошеного ним захисника;  

6) право користуватися нотатками і документами при дачі пояснень у 

тих випадках, коли показання стосуються будь-яких розрахунків та інших 

даних, які йому важко тримати в пам’яті;  

7) право відмовитися давати пояснення щодо себе, членів сім’ї та 

близьких родичів, а також у разі, якщо у нього немає можливості вільно, без 

неправомірних обмежень, отримати правову допомогу в обсязі і формах, як 

він того потребує, в тому числі запросити захисника тощо. 

В свою чергу, В.А. Сьоміна процесуальні права сторін та інших осіб, які 

беруть участь у справі відносить до категорії прав, які забезпечують 

можливість відстоювати свої позиції у судовому процесі, а саме право: 

1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові 

рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів;  

2) знайомитися з матеріалами справи;   

3) заявляти клопотання і відводи;  

4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 

5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;  

6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду 

справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, 

експертам, спеціалістам, перекладачам;  
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7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших 

осіб тощо [158, c. 88]. 

Таким чином, проведене дослідження дало змогу встановити, що право 

на доказування у справах про прушення митних правил закріплено в різних 

нормативно-праових актах, їх обсяг залежить від правового статусу суб’єкта, 

яким вони налажеть. Важливе значення відіграє механізм реалізації права на 

доказування у справах про порушення митних правил, який може бути 

виражений в організаційній та нормативній складових. При цьому, 

організаційна складова механізму реалізації права на доказування у справах 

про порушення митних правил включає в себе органи державної влади та 

інших суб’єктів, якими забезпечується реалізація цього права (наприклад, 

суд, митні органи, інститут громадського суспільства та ін.). Натомість, 

нормативна складова виражається в нормативному закріпленні права на 

доказування у справах про порушення митних правил та його реалізації 

(зокрема, нормами митного, адміністративного, цивільного права та ін.). 

В цій частині дослідження охарактеризовано право на доказування у 

справах про порушення митних правил. 

Визначено, право учасника провадження у справі про порушення 

митних правил на доказування, як гарантована законом міра можливої або 

дозволеної поведінки особи під чає її участі в розгляді визначеної 

категорії справ, яка встановлюється для забезпечення приватних інтересів 

особи, з однієї сторони, та досягнення публічних інтересів – з іншої. 

Зазначено, що залежно від джерела закріплення права суб’єктів, які 

беруть участь у процесі доказування у справах про порушення митних 

правил, можна класифікувати на: 1) ті, що закріплені в МК України; 2) ті, що 

передбачені в КУпАП.  

Обґрунтовано, що особи, які притягуються до адміністративної 

відповідальності за порушення митних правил, заінтересовані особи та їхні 

представники під час розгляду справи про порушення митних правил в суді 

наділені такими процесуальними правами, як: ознайомлення з матеріалами 
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справи; участь у судових засіданнях; подання доказів, участь у їх 

дослідженні; подання клопотань; надання усних і письмових пояснень, своїх 

доводів, міркувань та заперечень, та можуть користуватися іншими правами, 

наданими їм законом та ін. 

Запропоновано залежно від виду суб'єкта, який наділений правами на 

доведення у справах про порушення митних правил, детермінувати права на 

4 групи: 1) права митного органу;  2) права суду; 3) права особи, яка 

притягається до адміністративної відповідальності; 4) права інших осіб, які 

можуть брати участь у здійсненні провадження та розгляді справ про 

порушення митних правил (серед них свідки, експерти, зацікавлені особи та 

ін.). При цьому слід зазначити, що наведений в МК України та КУпАП обсяг 

прав конкретних суб'єктів значно відрізняється. 

Розкрито сутність права на звернення до суду, яке охарактеризовано як 

право особи, яка притягується до адміністративної відповідальності в 

установленому законом порядку, звертатися до адміністративного суду, якщо 

вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень 

порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист 

шляхом: 1) визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта 

чи окремих його положень; 2) визнання протиправним та скасування 

індивідуального акта чи окремих його положень; 3) визнання дій суб’єкта 

владних повноважень протиправними та зобов’язання утриматися від 

вчинення певних дій; 4) визнання бездіяльності суб’єкта владних 

повноважень протиправною та зобов’язання вчинити певні дії; 

5) встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб’єкта 

владних повноважень; 6) стягнення з відповідача - суб’єкта владних 

повноважень коштів на відшкодування шкоди, заподіяної його 

протиправними рішеннями, дією або бездіяльністю. При цьому, іноземці, 

особи без громадянства та іноземні юридичні особи користуються в Україні 

таким самим правом на судовий захист, що й громадяни та юридичні особи 

України. 
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3.3. Методика доказування у справах про порушення митних правил 

 

 

Встановлення істини в справах про порушення митних правил є одним із 

основних завдань, яких покладено на митний орган та суди. Формалізм 

підходу, якого може бути використано під час доказування у справах про 

порушення митних правил є виправданий виключно фактичним дотриманням 

принципів верховенства права та належного врядування. Це обґрунтовано 

тим, що належне підтвердження необхідних обставин справи одночасно має 

гарантувати особі дотримання її прав, свобод та інтересів у разі їх 

порушення. Діяльність з доказування потребує застосування наукових 

рекомендацій різних галузевих наук щодо пошуку, виявлення, фіксації, 

дослідження і оцінки фактичних даних, матеріалів, речових доказів, а також 

виявлення – причин і умов, що сприяли вчиненню правопорушення або 

полегшували його вчинення. 

Як уже зазначалось, доказування у справах про порушення митних 

правил наділено рядом особливостей, пов’язаних із сферою правового 

регулюваннями, суб’єктним складом учасників, процедурою та ін. 

Доказування у справах про порушення митних правил є складним та 

багаторізновидним процесом. Кожна категорія справ про порушення митних 

правил, має свої особливості, які насамперед пов’язані із видом митного 

режиму, моментом настання відповідальності, колом суб’єктів, які можуть 

бути притягнуті до адміністративної відповідальності за порушення митних 

правил, тощо. З урахуванням зазначеного, і процес доказування також в 

кожній справі є унікальним. 

Ще одна особливість доказування у справах про порушення митних 

правил характеризується великим обсягом документообігу, пов’язаних зі 

специфікою діяльності митних органів та полягає у різноманітті різних видів 

документів, які використовуються в якості джерела доказів [96]. При цьому, 

чітко визначений порядок доказування (використання лише передбачених 
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законом джерел відомостей, обов’язкова процедура отримання та фіксації 

знань уповноваженими особами, суворо визначена форма тощо), 

відображаючи гносеологічні і психологічні закономірності та досягнення 

правозастосовної практики, є оптимальним, тобто найбільш ефективним і 

доцільним для вирішення завдань адміністративної юрисдикційної 

правозастосовної діяльності. Це процесуальний порядок сприяє досягненню 

справжнього і достовірного знання, забезпечує правильність прийнятих 

рішень, їх суспільне визнання і належний виховний ефект [175]. 

Означеним опосередковано актуальність дослідження методики 

проведення доказування у справах про порушення митних правил. 

Загалом, поняття «доказування» відображає процес встановлення за 

допомогою доказів усіх фактів, обставин, що мають значення для вирішення 

справи [155, с. 295].  Звернемо увагу, що доказування у справах про 

порушення митних правил детерміновано загальними ознаками доказування 

у справах про адміністративні правопорушення. Відповідно, цьому 

правовому явищу притаманно таких загальних ознак:  

1) є особливою формою пізнання дійсності, яке відбувається виключно 

на підставі норм права;  

2) поза правовим врегулюванням результати доказування не вважаються 

юридично значимими; пізнання дійсності в формі доказування може 

відбуватися в опрацьованих наукою та апробованих практикою формах за 

допомогою відповідних засобів пізнання, у тому числі й технічних; 

3) включення та використання відповідних методів, форм та засобів 

пізнання в процес доказування передбачає їх юридичне закріплення та 

визнання такими явищами; зміст доказування утворює діяльність відповідних 

суб’єктів, яка стосується збирання, дослідження, оцінки та використання 

доказової інформації (доказів); 

4) здійснення кожного з елементів доказування втілюється у відповідну 

діяльність (фактичну або розумову), яка здійснюється за допомогою певних 

засобів у притаманних їй формах, які є юридично визначеними [140, c. 170]. 
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Специфіка доказування у справах про порушення митних правил 

опосередкована особливостями здійснення митної справи. Як уже 

зазначалось, під час розгляду справ про порушення митних правил мають 

бути встановлені будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному 

законом порядку можливо довести: 1) наявність або відсутність порушення 

митних правил;2) винність особи у його вчиненні;3) інші обставини, що 

мають значення для правильного вирішення справи [87]. Набуття статусу 

«доказу» тими и іншими фактичними даними у справах про порушення 

митних правил залежить, з одного боку, від їх законодавчого врегулювання, а 

з іншого – від інтелектуально-вольової діяльності осіб, що беруть участь у 

доказуванні. 

Важливою теоретичною складовою з безсумнівним прикладним 

значенням для об’єктивного та оперативного розгляду та вирішення справ 

про порушення митних правил є методика доказування.  

Вірною видається думка Ю.С. Даниленко, яка зазначає, що методи 

застосовуються, як правило, в теоретичних дослідженнях, а методики 

використовуються у практичній діяльності. Таким чином, похідним від 

поняття «метод» є поняття «методика», що здійснює конкретизацію 

визначеного методу у формі процедури, послідовності дій, правил чи 

інструкцій [30, c. 68]. 

Під методикою варто розуміти сукупність та послідовність 

використання різних методів – сукупність способів, підходів та прийомів, які 

дозволяють отримувати та вивчати необхідну інформацію про об’єкт 

дослідження.  

Такими методами є: контроль, нагляд, спостереження, допит, аналіз 

конкретних ситуацій. Кожний метод наукового пізнання слід розглядати як 

систему регулятивних принципів практичної і теоретичної діяльності 

людини. Варто акцентувати увагу на тому, що чіткого законодавчого 

закріплення методики доказування немає, що зумовлює виникнення проблем 

під час здійснення цього виду діяльності. Завдяки розробленню методики 
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доказування у справах про порушення митних правил, визначення 

відповідних методів пізнання істини, дослідження доказів і можливості їх 

застосування, очікується скорочення зусиль і часу на розслідування справ 

про порушення митних правил, підвищення показників якості проведених 

розслідувань. 

На даний час методика доказування у справах про порушення митних 

правил не вироблена. Відсутність законодавчих норм, якими регламентовано 

алгоритм черговості дій, які охоплюють процес доказування, може призвести 

до довільного та неналежного використання повноважень працівниками 

митних органів. 

Методика здійснення доказування у справах про порушення митних 

правил може бути визначена як нормативно встановлена сукупність дій 

уповноважених на здійснення провадження у справах про порушення митних 

правил осіб, основні правила, способи, методи, алгоритм дій, за допомогою 

яких здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів та які проводяться 

для встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення 

справи. 

Головним принциповим положенням методики здійснення доказування 

у справах про порушення митних правил є її наукова обґрунтованість і 

обумовлена цим достовірність висновків процесуальних рекомендацій. Для 

того щоб ці вимоги були додержані необхідно створення відповідної 

інформаційної бази яка включає: 

а) узагальнення досвіду розслідування справ конкретної категорії; 

б) узагальнення і аналіз способів вчинення митних правопорушень і 

інших обставин, які дозволяють розробити методики здійснення доказування 

у справах про порушення митних правил; 

в) виявлення відповідних закономірностей, тенденцій і ознак, 

характерних для даних митних правопорушень. 

Побудова методики здійснення доказування у справах про порушення 

митних правил повинна здійснюватись на основі змісту диспозицій 
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відповідних норм митного та адміністративного законодавства, інших 

законодавчих актів, які встановлюють юридичну відповідальність 

(кримінальну, цивільну), а також регламентують діяльність правоохоронних 

органів. 

Завданням методики здійснення доказування у справах про порушення 

митних правил є розробка науково обґрунтованих методів розслідування і 

попередження митних правопорушень та вироблення методів найбільш 

ефективного використання в цій діяльності засобів і прийомів 

криміналістичної техніки і тактики.  

Вирішення цих завдань повинно здійснюватися на підставі наукового 

аналізу і узагальнень правозастосовної практики, досвіду використання 

науково-технічних прийомів, засобів і методів з обліком способів вчинення і 

приховування відповідних протиправних діянь. Цінність методики 

здійснення доказування у справах про порушення митних правил 

визначається тим, що в ній повинні бути узагальнені найбільш передові 

форми і методи правозастосовної практики, а також новітні досягнення 

процесуальної та експертної науки, які допомагатимуть митним органам 

раціонально організувати процес доказування, передбачатимуть можливі 

помилки та непередбачені витрати часу в процесі розслідування митних 

правопорушень. 

Уявляється доцільним виокремити основні етапи здійснення методики 

доказування у справах про порушення митних правил: 

1) підготовчий етап (на якому вживаються всі підготовчі дії, зокрема 

збір усіх доказів, їх перевірка на допустимість та належність, окреслення 

кола учасників, направлення учасникам інформації, виклик та ін.); 

2) основний етап (на якому здійснюється безпосереднє дослідження та 

оцінка доказів) ;  

3) заключний етап (використання доказів для встановлення істини по 

справі, направлення документів для  прийняття рішення, безпосереднє 

прийняття рішення та ін).  



156 

На першому  підготовчому  етапі відбувається встановлення окремих 

обставин у справі, вирішення взаємозалежних та конкретних 

взаємозумовлених завдань, встановлення всіх обставин діяння, яке може бути 

визначено як порушення митних правил, зокрема пошук слідів вчинення 

правопорушення, які необхідно цілеспрямовано шукати, а потім 

досліджувати і використовувати з метою встановлення істини у справі. 

Характерні сліди правопорушення, долучені в установленому законом 

порядку і досліджені в ході розслідування, утворюють докази у справі. Збір 

доказів здійснюється шляхом здійснення процесуальних дій. Докази можуть 

бути представлені також особою, щодо якої ведеться провадження у справі, її 

представником. Знаючи механізм слідоутворення при вчиненні 

правопорушення певного виду і можливості тієї чи іншої процесуальної дії зі 

збирання, дослідження і використання таких слідів можна скласти певний 

список таких дій, обов’язкових для розслідування правопорушень даного 

виду [96, с. 43].  

Збирання доказів можна визначити як виявлення, отримання, фіксацію, 

вилучення і збереження доказів. Саме на цьому етапі потрібно провести 

пошук, виявлення і закріплення доказів з метою отримання інформації, яка 

дає підставу для висунення версії про вчинення правопорушення певною 

особою. Сутність і характер дій чи бездіяльності можуть бути визначені 

об’єктом посягання і об’єктивною стороною складу, описаного у відповідній 

статті, способом вчинення правопорушення певного виду [175, c. 54].  

Розкриваючи сутність процесуальний дій, доцільно зазначити думку, 

Солопової І.В. про те, що провадження у справах про порушення митних 

правил та контрабанді є одним з видів процесуальної діяльності митних 

органів. Процесуальним обов’язком є встановлення всіх обставини 

вчиненого правопорушення у формі доказування, при якій ступінь 

категоричності суджень і висновків має бути дуже високою. На думку, 

авторки доведення займає центральне місце в адміністративно-процесуальній 

діяльності митих органів [152, с.280]. В свою чергу, В.В. Прокопенко надає 
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авторське визначення поняттю «процесуальні дії», як дії учасників процесу, 

що вчиняються ними з метою реалізації своїх процесуальних прав [137, с.31]. 

Проведедня процесуальних дій у справах про порушення митних правил 

мають на меті отримання доказів, необхідних для правильного вирішення цієї 

справи. До процесуальних дій віднесено: 1) складення протоколу про 

порушення митних правил; 2) опитування осіб, які притягаються до 

адміністративної відповідальності за порушення митних правил, свідків, 

інших осіб; 3) витребування документів, необхідних для провадження у 

справі про порушення митних правил, або належним чином завірених їх 

копій чи витягів з них; 4) тимчасове вилучення товарів, транспортних 

засобів, зазначених у пункті 3 статті 461 МК України, та документів на них; 

5) митне обстеження; 6) пред’явлення товарів, транспортних засобів і 

документів для впізнання; 7) експертиза; 8) взяття проб та зразків для 

проведення дослідження (аналізу, експертизи). Під час проведення окермих 

процесуальних дій, складаються протоколи, форми яких встановлюються 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну податкову і митну політику [87]. 

Можна виділити два основні правилами збирання доказів. Відповідно до 

першого правила збирання доказів   усі докази повинні бути отриманими у 

порядку передбаченому чинним законодавством, тобто легітимно. Друге 

правило збирання доказів полягає у тому, що  усі докази, які викликають 

сумніви, повинні бути перевірені в установленому законом порядку.  

На другому  основному  етапі, зібрані докази мають бути перевірені та 

оцінені.  Характеризуючи основний етап слід наголосити, що доказування у 

справах про порушення митних правил здійснюється на основі 

інтелектуальної, аналітичної, творчої діяльності, оскільки посадова особа 

митниці або суддя здійснює вибір найбільш оптимального варіанту збирання, 

оцінки та використання доказів для встановлення істини у справі про 

порушення митних правил. 
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Фактори, яких встановлено на підставі індивідуального та творчого 

підходу особи, яка здійснює доказування у справах про порушення митних 

правил є суб’єктивними та відрізняються  у кожному конкретному випадку. 

Третій  заключний етап є ключовим та визначає основну гіпотезу про 

винуватість особи або відсутності її вини у чиненні митного порушення. На 

цьому етапі формуються відповідні висновки, уповноваженими суб’єктами 

приймаються відповідні рішення. 

Основним змістом методики здійснення доказування у справах про 

порушення митних правил є  сукупність методичних рекомендацій щодо 

розкриття і розслідування митних правопорушень. 

Виходячи з того, що кожне митне правопорушення індивідуальне і 

розслідування його характеризується специфічними, індивідуальними 

особливостями, існують структурні схеми, алгоритми діяльності – структура 

окремої методики. 

Ця структура містить такі основні елементи: характеристику митних 

правопорущень; обставини, які необхідно встановити; перевірка наявних 

доказів, аналіз, зіставлення; особливості виявлення фактів вчинення митних 

правопорушень; першочергові процесуальні дії; тактику здійснення 

доказування; використання спеціальних знань та експертних досліджень. 

Врахування перелічених елементів під час розслідування митних 

правопорушень дозволяє визначити напрямок розслідування та оптимізувати 

діяльність працівника митного органу. 

Методика здійснення доказування у справах про порушення митних 

правил повинна базуватись на загальних положеннях судочинства і в той же 

час її розробка і застосування повинні бути підпорядкованими характерним 

методиці принциповим положенням. 

Загальні наукові положення методики – це засновані на законі та 

узагальнені правозастосовною практикою вимоги та науково-технічні 

рекомендації, які сприяють найефективнішому розслідуванню митних 

правопорушень усіх видів. До них належать; 
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 дотримання законності наукових рекомендацій, тобто всі рекомендації 

повинні відповідати і не суперечити принципам митного та 

адміністративного законодавства, бути етичними та гуманними; 

 оперативність, плановість та швидкість розслідування;  

  оптимальний набір процесуальних дій, тобто в будь-якій окремій 

методиці доцільно використовувати повну сукупність процесуальних дій, яка 

забезпечує вирішення певної ситуації, досягнення мети розслідування 

митного правопорушення; 

  індивідуальність розслідування; взаємозв’язок з іншими 

контролюючими та правоохоронними органами (в тому числі інших держав);  

 активне використання спеціальних знань та технічних засобів; 

використання допомоги; 

 використання передового іноземного досвіду та міжнародної співпраці. 

Окрім цього, слід відмітити, що з метою однакового застосування норм 

керівниками митниць, їх заступниками, а також посадовими особами митних 

органів, уповноваженими складати протоколи про порушення митних правил 

і здійснювати провадження у справах про порушення митних правил наказом 

Держмитслужби України № 936 від 30.12.2004 р. були затверджені 

Методичні рекомендації щодо провадження у справах про порушення 

митних правил [117], які в подальшому відповідно до наказу Держмитслужби 

України від 18.01.2013 р. № 15 втратили чинність [113].  

Привертає увагу Розділ 4 Методичних рекомендацій щодо провадження 

у справах про порушення митних правил назвою «Докази у справі про 

порушення митних правил». Зокрема, в цьому розділі містились норми, 

якими  розкривалось саме поняття «доказ», зазначався перелік даних, які 

мають доказове значення. 

В пункті 4.1 розділу 4 Методичних рекомендацій щодо провадження у 

справах про порушення митних правил вказувався перелік обставин, які 

підлягали доказуванню під час провадження у справі про порушення митних 

правил, зокрема: 
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1) подія порушення митних правил (час, місце, спосіб та інші обставини 

вчинення правопорушення);  

2) наявність у діях правопорушника вини у формі умислу або 

необережності, мотив учинення порушення митних правил;  

3) обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність; 

4) наслідки правопорушення, характер і розмір заподіяної шкоди; 

 5) інші обставини, що мають значення для прийняття правильного 

рішення у справі. Для встановлення перерахованих обставин, з'ясування 

об'єктивної істини у справі потрібно зібрати, дослідити, оцінити й 

використати всі докази [117]. 

Після визнання не чинними Методичних рекомендацій щодо 

провадження у справах про порушення митних правил, нових розроблено не 

було. 

Враховуючи вищезазначене, слід на законодавчому рівні розробити 

методичні рекомендації по розгляду справ про порушення митних правил, 

одним із розділів яких повинен бути присвячено доказуванню. Окрім цього, у 

вищих навчальних закладах необхідно запровадити спеціальний курс для 

комплексного вивчення майбутніми митниками процесу доказування у 

справах про порушення митних правил, організовувати на постійній основі в 

межах підвищення кваліфікації працівників митниці семінари, тренінги, 

покликані удосконалити практичні навики, отримати нові знання. Як варіант, 

це можуть бути курси профайлінгу, психологічного спрямування, роботи на 

поліграфі, тощо. 

Запропоноване дозволить більш кваліфікаційно, якісно, повно та вчасно 

встановлювати істину по кожній порушеній справі, виключити випадки 

безпідставного притягнення суб’єктів до адміністративної відповідальності 

та закриття справ за відсутністю складу адміністративного проступку, 

закінчення термінів притягнення до відповідальності. 

Окрім цього, ще одним із важливих кроків на шляху удосконалення 

здійснення митних розслідувань, та відповідно, - й процесу доказування у 
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справах про порушення митних правил є фактичне надання працівникам 

оперативних підрозділів територіальних митних органів, які ведуть боротьбу 

з контрабандою  повноважень здійснювати оперативно-розшукову 

діяльність, про що вже наголошувалось в підрозділ 1.2 дисертаційної роботи. 

Важливо відмітити, що функція здійснення працівниками митного органу 

оперативно-розшукової діяльності на законодавчому рівні закріплена в 

Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» [127], МК України 

[87], однак фактично довгий час мала лише декларативний характер. 

Наразі відповідно до Положення про Державну митну службу України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 06.03.2019 р. № 227 

повноваженнями щодо організації та проведення відповідно до закону 

оперативно-розшукової діяльності, здійснення контролю за її провадженням 

оперативними підрозділами Держмитслужби та її територіальних органів, які 

ведуть боротьбу з контрабандою; взаємодії в межах повноважень, визначених 

законом, з іншими органами, що провадять таку діяльність; вжиття в межах 

повноважень, визначених законом, заходів до відшкодування завданих 

державі збитків наділена Держмитслужба України, як центральний орган 

[107]. 

І хоча завданням оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація 

фактичних даних про протиправні діяння осіб, відповідальність за які 

передбачена Кримінальним кодексом України [72], однак враховуючи, що 

деякі відкритті провадження закриваються за відсутністю складу 

кримінального порушення та направляються для подальшого розслідування в 

порядку, передбаченому законодавством про адміністративні 

правопорушення, фактичне наділення працівників оперативних підрозділів 

митниці такими повноваженнями сприяло б покращенню роботи в частині 

оперативного та всебічного збору необхідно інформації. 

Окрім зазначеного, негласний контроль може застосовуватись з метою 

вилучення товарів щодо яких є підозра в незаконному переміщенні через 

митний кордон України. В будь-якому разі організація та проведення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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негласних дій насамперед спрямована на  отримання відомостей, що входять 

до предмету доказування. 

Одним із завдань, покладених на Держмитслужби України є прийняття 

участі у міжнародному співробітництві з питань протидії порушенням 

митних правил. У зв’язку з чим, пріоритетним напрямком, спрямованим на 

покращення методики доказування у справах про порушення митних правил 

є налагодження взаємодії з іншими органами іноземних держав, створення 

єдиних інформаційних баз. В цій частині уже існує деякий прогрес, однак, на 

жаль, не з усіма країнами.  

Підсумовуючи зазначимо, що методика доказування у справах про 

порушення митних правил обумовлена загальними умовами доказування, що 

реалізується у межах розгляду справ про адміністративні правопорушення та 

особливостями здійснення митної справи [177, c.94]. 

Отже,  видається за необхідне розроблення  на рівні Держмитслужби 

України Методичних рекомендацій, спрямованих на покращення роботи 

посадових осіб під час здійснення провадження у справах про порушення 

митних правил, в яких окремий розділ буде присвячений процесу 

доказування. Впровадження в роботу митниць Методичних рекомендацій 

сприятиме покращенню роботи посадових осіб під час здійснення 

провадження у справах про порушення митних правил. 

Окрім цього, практично необхідною є розробка Методики доказування у 

справах про порушення митних правил, яка повинна серед іншого включати 

алгоритм дій учасників доказування у справах про порушення митних 

правил.  Визначаючи алгоритм дій учасників доказування у справах про 

порушення митних правил, необхідно виокремити загальні дії учасників 

доказування у справах про порушення митних правил, які є типові для усіх, 

та окремо специфічні, вчинення яких наділено відповідними особливостями в 

залежності від категорії справи про порушення митних правил, суб’єкта та ін. 
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Важливість розроблення відповідних рекомендацій та методик засвідчує 

додатково розвиток наукового напрямку щодо вивчення стандартів 

доказування, якому присвячені роботи таких науковців як: І.В. Гловюк, 

В.Г. Крет, А.С. Степаненко, Х.Р. Слюсарчук, І. Томаров, Ю.Ю. Рябченко та 

ін. 

Зокрема, Ю.Ю. Рябченко вказує на виділення у сучасній науковій 

літературі значного різноманіття стандартів доказування, а саме: «внутрішнє 

переконання», «обґрунтована підозра», «достатня підстава» або «ймовірна 

причина», «переконання за більшої вірогідності», «вагоме переконання», 

«зрозумілі та переконливі докази» та ін. В свою чергу, В.Г. Крет вказує на 

формування у доктрині кримінального процесу класифікації стандартів 

доказування за такими критеріями: за галуззю застосування; за завданнями 

кримінального процесуального доказування; за ступенем тяжкості 

(інтенсивністю) вчиненого злочину; за стадією кримінального провадження; 

за способами формування доказів і критеріями їх допустимості, а також 

наводить значну кількість інших критеріїв [123, с. 126].  

Попри те, що зазначені стандарти виділяються у рамках кримінального 

судочинства, вони становлять інтерес і стосовно цивілістичних 

процесуальних галузей права, а також судочинства про адміністративні 

правопорушення. 

Окрім цього, заслуговують уваги висновки Ю.Ю. Рябченко, згідно яких 

авторка вказує, що поширеним є розуміння стандарту доказування як рівня 

імовірності, до якого обставина має бути підтверджена доказами, щоб 

вважатися дійсною. При цьому, основними причинами недостатності 

розвитку цього поняття у межах судового процесу є: 1) значне збереження 

впливу радянських традицій у доктрині та законотворенні, відповідно до 

яких суд зобов’язаний встановити саме об’єктивну істину; 2) складнощі у 

визначенні критеріїв стандарту доказування: в яких випадках який стандарт 

має застосовуватися; 3) проблемність фіксації таких критеріїв: суб’єкт 

фіксації та джерело (у законодавстві, або ж у актах узагальнення судової 
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практики, або ж судом у кожному конкретному випадку); 4) спосіб фіксації 

(перерахування конкретних випадків стосовно певних стандартів 

доказування або вироблення узагальнень).  

Отже, стандарти доказування є важливим елементом змагального 

процесу. У зв’язку з цим, розділяємо думку авторки, що визначення способу 

закріплення стандартів доказування (у законодавстві чи актах судових 

органів), а також критеріїв їхнього застосування у різних випадках є 

перспективним напрямом розвитку доказового права [143, с. 126].  

В цій частині дисертації досліджено методику доказування у справах 

про порушення митних правил. Наголошено, що методика доказування є 

важливим теоретичним складником із безсумнівним прикладним значенням 

для об’єктивного та оперативного розгляду та вирішення справ про 

порушення митних правил. Окреслено основні правила збирання доказів у 

справі про порушення митних правил. 

Доведено, що від правильності вибору способу та методу доказування у 

справах про порушення митних правил залежить швидкість та всебічність 

розгляду справи. Визначено алгоритм дій учасників доказування у справах 

про порушення митних правил. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

1. Запропоновано визначити перелік принципів, взявши за основу ст. 8 

(«Принципи здійснення державної митної справи»), ст. 318 («Загальні засади 

здійснення митного контролю»), ст. 466 («Забезпечення законності при 

застосуванні адміністративних стягнень до порушників митних правил») 

Митного кодексу України, ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства 

України («Завдання і основні принципи адміністративного судочинства»). 
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Зазначено, що дотримання принципів в процесі здійснення доказування 

є однією із гарантій забезпечення права на доказування у справах про 

порушення митних правил. 

2. Обґрунтовано, що особи, які притягуються до адміністративної 

відповідальності за порушення митних правил, заінтересовані особи та їхні 

представники під час розгляду справи про порушення митних правил в суді 

наділені такими процесуальними правами, як: ознайомлення з матеріалами 

справи; участь у судових засіданнях; подання доказів, участь у їх 

дослідженні; подання клопотань; надання усних і письмових пояснень, своїх 

доводів, міркувань та заперечень, та можуть користуватися іншими правами, 

наданими їм законом. 

3. Визначено, що методикою здійснення доказування у справах про 

порушення митних правил є сукупність дій уповноважених на здійснення 

провадження у справах про порушення митних правил осіб, основні правила, 

способи, методи, алгоритм дій, за допомогою яких здійснюється збирання, 

перевірка та оцінка доказів та які проводяться для встановлення обставин, що 

мають значення для правильного вирішення справи. 

Наголошено, що розробка Методики доказування у справах про 

порушення митних правил, яка повинна серед іншого включати алгоритм дій 

учасників доказування у справах про порушення митних правил наділена 

практичною необхідністю. При цьому, визначаючи алгоритм дій учасників 

доказування у справах про порушення митних правил, необхідно виокремити 

загальні дії учасників доказування у справах про порушення митних правил, 

які є типові для усіх, та окремо специфічні, вчинення яких наділено 

відповідними особливостями в залежності від категорії справи про 

порушення митних правил, суб’єкта та ін. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення наукового завдання щодо надання характеристики 

адміністративно-правових засад доказування у справах про порушення 

митних правил. За результатами написання дисертаційної роботи 

сформульовано такі основні висновки: 

1. Проведено правовий аналіз дисертаційних досліджень, присвячених 

проблематиці доказування у справах про порушення митних правил, що 

дозволило дійти висновків про те, що частина із них були написані авторами 

близько десяти років тому, у зв’язку з чим виникла необхідність у проведенні 

комплексного дослідження з урахуванням усіх змін, які відбулись у сфері 

митних правовідносин за цей час, із виробленням ґрунтовних пропозицій про 

нові можливості удосконалення теоретичних та практичних питань інституту 

доказування в митній сфері.  

2. Встановлено, що правовідносини доказування у справах про 

порушення митних правил мають комплексний характер і врегульовані 

нормами Митного кодексу України, Кодексом України про адміністративні 

правопорушення та в деяких випадках положеннями Кодексу 

адміністративного судочинства України, які по-різному регулюють одні й ті 

самі відносини. Така ситуація на практиці призводить до неоднозначного 

розуміння суб’єктами доказування своїх прав, гарантій і обов’язків, а в 

деяких випадках і до зловживань ними з боку зацікавлених осіб. 

Особливостями є правове регулювання одночасно двома кодексами (Митним 

кодексом України та Кодексом України про адміністративні 

правопорушення), які містять норми як матеріального, так і процесуального 

права; розгляд справи в межах першої та другої інстанцій (касаційне 

оскарження не передбачено); звужене коло учасників судового процесу 

(відсутній позивач та відповідач, натомість є особа, яка притягується до 
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адміністративної відповідальності, та особа, в присутності якої здійснюється 

розгляд справи, – представник митного органу). 

3. Обґрунтовано, що у справах про порушення митних правил доказове 

значення мають: протокол про порушення митних правил, протоколи 

процесуальних дій, додатки до зазначених протоколів; пояснення свідків; 

пояснення особи, яка притягується до відповідальності; висновок експерта; 

інші документи (належним чином завірені їх копії або витяги з них) та 

інформація, у тому числі та, що перебуває в електронному вигляді; товари – 

безпосередні предмети порушення митних правил, товари зі спеціально 

виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для 

приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від 

митного контролю, транспортні засоби, що використовувалися для 

переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через 

митний кордон України. 

4. Доведено, що інституту доказування у справах про порушення митних 

правил притаманні особливості, які можуть проявлятись залежно від стадії, 

категорії митної справи, суб’єкта, який виносить рішення у справі про 

порушення митних правил (суд, посадова особа митного органу), місця 

вчинення адміністративного проступку тощо.  

5. Визначено, що доказування у справах про порушення митних правил 

характеризується зміною послідовних етапів стадій, які призводять до зміни 

дійсності.  

6. Встановлено, що суб’єктами доказування у справах про порушення 

митних правил є особи, які уповноваженні виявляти порушення митних 

правил або фіксувати наявність інформації про можливе вчинення 

порушення митних правил; документувати порушення митних правил; 

збирати докази; надавати докази; зберігати докази; досліджувати докази, 

перевіряти та оцінювати докази та ін. 

7. Виокремлено систему принципів доказування у справах про 

порушення митних правил, яка складається з принципів: 1) верховенства 
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права; 2) законності; 3) змагальності; 4) гласності і відкритості; 5) презумпції 

невинуватості та забезпечення доведеності вини; 6) диспозитивності та 

офіційного з’ясування всіх обставин у справі; 7) свободи подання доказів і 

доведення в суді їх переконливості; 8) заохочення доброчесності; 9) 

безпосередності дослідження доказів; 10) розумності строків розгляду справи 

судом; 11) неприпустимості зловживання процесуальними правами; 12) 

обов’язковості судового рішення; 13) забезпечення права на апеляційний 

перегляд справи; 14) відшкодування витрат та ін. 

8. Зазначено, що залежно від виду суб’єкта права на доказування у 

справах про порушення митних правил можна розділити на 4 групи: 1) права 

митного органу; 2) права суду; 3) права особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності; 4) права інших осіб, які можуть брати 

участь у здійсненні провадження та розгляді справ про порушення митних 

правил (серед них – свідки, експерти, зацікавлені особи і т. д.). При цьому 

слід зазначити, що наведений в МК України та Кодексі КУпАП обсяг прав 

конкретних суб’єктів значно відрізняється. 

9. Визначено шляхи удосконалення правового регулювання інституту 

доказування у справах про порушення митних правил, сформульовано 

пропозиції щодо внесення змін та доповнень до чинного законодавства, а 

також необхідності розроблення нових актів законодавства. Зокрема, 

запропоновано: 

1) внести зміни і доповнення до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, а саме: 

ч. 5 ст. 213 доповнити вичерпним переліком усіх органів, 

уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, а 

також окремою статтею під назвою «Митні органи», в якій передбачити 

перелік справ, які уповноважені розглядати митні органи, і визначити осіб, 

уповноважених виконувати цю функцію; 

2) внести зміни до Митного кодексу України, а саме: 
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доповнити ст. 4 визначенням «доказування у справах про порушення 

митних правил» виклавши його в такій редакції: «це розумова і практична 

діяльність суб’єктів митних відносин, що полягає у збиранні, перевірці та 

оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для 

правильного вирішення справи про порушення митних правил»; 

доповнити Розділ XІX «Провадження у справах про порушення митних 

правил» ще однією статтею під назвою «Принципи доказування у справах 

про порушення митних правил», зазначивши їх перелік, а саме: 1) 

верховенства права; 2) законності; 3) змагальності; 4) гласності і відкритості; 

5) презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини; 6) 

диспозитивності та офіційного з’ясування всіх обставин у справі; 7) свободи 

подання доказів і доведення в суді їх переконливості; 8) заохочення 

доброчесності; 9) безпосередності дослідження доказів; 10) розумності 

строків розгляду справи судом; 11) неприпустимості зловживання 

процесуальними правами; 12) обов’язковості судового рішення; 13) 

забезпечення права на апеляційний перегляд справи; 14) відшкодування 

витрат та ін.»; 

3) на рівні Державної митної служби України розробити: 

Методичні рекомендації, спрямовані на покращення роботи посадових 

осіб під час здійснення провадження у справах про порушення митних 

правил, в яких окремий розділ буде присвячений процесу доказування; 

Методику доказування у справах про порушення митних правил; 

4) винести на розгляд Верховної Ради України законопроєкт «Про 

Митно-процесуальний кодекс України». 
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