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УДК 342.951:351.8(477) В.Т. КОМЗЮК,  докт. юрид. наук, доц., Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького  АДМІНІСТРАТИВНЕ ВИДВОРЕННЯ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ НОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА МІСЦЕ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО ПРИМУСУ  Ключові слова: правове регулювання, адмініст-ративне видворення, іноземці та особи без грома-дянства, державний примус  Адміністративне видворення за межі Укра-їни іноземців та осіб без громадянства є од-ним із заходів державного примусу, важли-вим засобом охорони суспільних відносин від адміністративних правопорушень, інших про-типравних проявів з боку іноземців та осіб без громадянства, які порушують законодав-ство про їх правовий статус в Україні, воно потребує чіткого правового регулювання, ві-дповідного наукового обґрунтування задля з’ясування існуючих розбіжностей щодо його правової природи і забезпечення ефективної реалізації.  Дослідженню теоретичних питань і прак-тиці застосування заходів адміністративного примусу присвятили свої праці багато вітчиз-няних і зарубіжних вчених – В.Б. Авер’янов, О.М. Бандурка, Д.Н. Бахрах, А.І. Берлач, В.М. Бевзенко, Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, І.П. Го-лосніченко, І.С. Гриценко, Є.В. Додін, Р.А. Ка-люжний, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, Д.М. Лук’янець, М.Я. Маслєн-ніков, О.М. Музичук, В.Я. Настюк, Д.В. Прий-маченко, О.С. Проневич, В.К. Шкарупа та інші, але питання адміністративного видворення залишаються на сьогодні недостатньо опра-цьованими, що потребує додаткових дослі-джень науковців у цій сфері. Тому метою 

статті є дослідити правове регулювання адмі-ністративного видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України як захід державного примусу, виявити його недоско-налості та запропонувати внести необхідні зміни до чинного законодавства, визначити місце даного заходу в системі заходів держа-вного примусу.  Адміністративне видворення за межі Укра-їни іноземців та осіб без громадянства як за-хід державного примусу регулюється норма-ми різних законодавчих актів, які містять певні суперечності щодо підстав застосування даного заходу, а серед науковців є різні думки щодо правової природи даного заходу і його місця в системі заходів адміністративного примусу. Звертаючись до поняття державного примусу, слід сказати, що різні науковці не-однаково визначають це поняття. Так, автори підручника «Адміністративне право» зазна-чають, що «державний примус – це психоло-гічний або фізичний вплив державних органів (посадових осіб) на певних осіб з метою спо-нукати, примусити їх виконувати правові но-рми. Він виступає у двох формах: судовий і адміністративний» [1, с.177–178]. Інші науко-вці, автори підручника «Адміністративне право України» констатують, що «державний примус – це застосування до певних осіб спе-ціальних заходів впливу з метою спонукати, змусити їх виконувати вимоги правових норм. Державний примус виступає у двох фо-рмах – як судовий та адміністративний (поза-судовий) примус. Крім цього, державний примус врегульовано нормами різних галузей права, тому він одночасно є правовим приму-сом (цивільно-правовим, дисциплінарним, адміністративним, кримінально-правовим)» [2, с.412]. Адміністративне видворення за межі України (саме так надалі будемо назива-ти даний захід державного примусу, оскільки він стосується лише іноземців та осіб без громадянства, громадянин України, згідно статті 25 Конституції України, не може бути вигнаний за межі України [3]) відноситься до адміністративного примусу, оскільки регулю-ється нормами адміністративного права і 
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практично реалізується суб’єктами публічної адміністрації. Науковці виділяють різні види адміністративного примусу, виходячи, насам-перед, з критерію мети застосування цих за-ходів. Автори вже згадуваного підручника «Адміністративне право України» поділяють заходи адміністративного примусу на адмі-ністративно-запобіжні заходи; заходи адмі-ністративного припинення і заходи адмініст-ративної відповідальності [2, с.415]; автори іншого підручника – на заходи адміністрати-вного запобігання (адміністративно-поперед-жувальні); заходи припинення правопору-шень і адміністративні стягнення [1, с.179]; автори ж підручника «Курс адміністративно-го права України» виділяють заходи адмініс-тративного попередження; заходи адміністра-тивного припинення і заходи відповідальності за порушення нормативно-правових установ-лень [4, с.221]. Як бачимо, думки науковців щодо видів заходів адміністративного приму-су хоча дещо і різняться, все ж у великій мірі співпадають. До якої ж з груп вказаних захо-дів адміністративного примусу слід віднести адміністративне видворення за межі України? Для вирішення цього питання необхідно зве-рнутись, насамперед, до нормативного закрі-плення даного заходу державного примусу у відповідних нормативних актах, а також ду-мок авторитетних науковців.  Так, частина третя статті 24 (дана стаття закріплює види адміністративних стягнень) Кодексу України про адміністративні право-порушення (далі – КУпАП) [5], встановлює, що «законами України може бути передбаче-но адміністративне видворення за межі Укра-їни іноземців і осіб без громадянства за вчи-нення адміністративних правопорушень, які грубо порушують правопорядок», відносячи таким чином даний захід адміністративного примусу до адміністративних стягнень і за-кріплюючи підставою для такого видворення вчинення адміністративного правопорушен-ня. Варто звернути увагу на недосконалість даної норми в частині посилання на «адмініс-тративні правопорушення, які грубо порушу-ють правопорядок», оскільки одразу виникає 

питання, а які адміністративні правопорушен-ня грубо порушують правопорядок (адже за-конодавством це ніде не закріплено). На нашу думку, всі адміністративні правопорушення тому і є правопорушеннями, що вони грубо порушують правопорядок, завдаючи шкоди охоронюваним правовими нормами суспіль-ним відносинам і цінностям, тому акцентуван-ня на адміністративних правопорушеннях, які «грубо порушують правопорядок» є абсолют-но недоречним, таке акцентування наводить на думку, що є адміністративні правопорушення, які не грубо порушують правопорядок, а це невірно. Які ж закони і за що передбачають адміністративне видворення за межі України, які підстави вони визначають для такого вид-ворення? На даний час адміністративне вид-ворення передбачено законами України «Про правовий статус іноземців та осіб без грома-дянства» [6] і «Про імміграцію» [7]. Зокрема, ч.1 статті 30 закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» встанов-лює, що «центральний орган виконавчої вла-ди, що забезпечує реалізацію державної по-літики у сфері міграції, органи охорони державного кордону (стосовно іноземців та осіб без громадянства, які затримані ними у межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перети-нання державного кордону України) або ор-гани Служби безпеки України можуть лише на підставі винесеної за їх позовом постанови адміністративного суду примусово видворити з України іноземця та особу без громадянст-ва, якщо вони не виконали в установлений строк без поважних причин рішення про при-мусове повернення або якщо є обґрунтовані підстави вважати, що іноземець або особа без громадянства ухилятимуться від виконання такого рішення, крім випадків затримання іноземця або особи без громадянства за неза-конне перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску через дер-жавний кордон України та їх передачі прико-рдонним органам суміжної держави [6]. Якщо проаналізувати положення цієї статті щодо підстав видворення іноземців і 
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осіб без громадянства, то очевидно, що це не вчинення адміністративного правопорушен-ня, яке грубо порушує правопорядок, як це закріплено у статті 24 КУпАП, а невиконан-ня в установлений строк без поважних при-чин рішення про примусове повернення або якщо є обґрунтовані підстави вважати, що іноземець або особа без громадянства ухиля-тимуться від виконання такого рішення – за наявності постанови адміністративного суду про таке видворення. Підстави для прийнят-тя рішення уповноваженим органом про примусове повернення іноземців та осіб без громадянства визначені статтею 26 цього ж закону (якщо їх дії порушують законодавст-во про правовий статус іноземців та осіб без громадянства або суперечать інтересам за-безпечення національної безпеки України чи охорони громадського порядку, або якщо це необхідно для охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України) – рішення приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, органом Служби безпеки України або органом охоро-ни державного кордону (стосовно іноземців та осіб без громадянства, які затримані ними у межах контрольованих прикордонних райо-нів під час спроби або після незаконного пе-ретинання державного кордону України); як бачимо, і тут про вчинення адміністративного правопорушення не йдеться, а отже, можна констатувати суперечливість норм даного за-кону положенню ч.3 статті 24 КУпАП. Що ж стосується закону «Про іммігра-цію» в частині визначення підстав для адмі-ністративного видворення, то згідно поло-жень статті 13 цього закону особа, стосовно якої прийнято рішення про скасування дозво-лу на імміграцію, повинна виїхати з України протягом місяця з дня отримання копії цього рішення. Якщо за цей час особа не виїхала з України, вона підлягає видворенню в поряд-ку, передбаченому законодавством України [7]. Цей же закон у статті 12 визначає підста-ви для скасування дозволу на імміграцію, зок-рема якщо: 1) з’ясується, що його надано на 

підставі свідомо неправдивих відомостей, під-роблених документів чи документів, що втра-тили чинність; 2) іммігранта засуджено в Україні до позбавлення волі на строк більше одного року і вирок суду набрав законної си-ли; 3) дії іммігранта становлять загрозу націо-нальній безпеці України, громадському поряд-ку в Україні; 4) це є необхідним для охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України; 5) іммігрант порушив зако-нодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства; 6) в інших випадках, передбачених законами України [7]. Як видно з наведеного, і цей закон підставою для видво-рення іноземців і осіб без громадянства не ви-значає вчинення адміністративного правопо-рушення, яке грубо порушує правопорядок. Стосовно віднесення законодавцем в Ко-дексі України про адміністративні правопо-рушення адміністративного видворення за межі України до адміністративних стягнень, то на думку науковців, це не зовсім обґрунто-вано. Так, автори посібника «Адміністративна відповідальність» з цього приводу зазнача-ють, що «сьогодні належним чином чинним законодавством видворення за межі України як вид адміністративного стягнення не офор-млено. З цього приводу цілком справедливо звертає увагу на цю особливість О.М. Банду-рка, який відносить видворення до числа за-ходів припинення, хоча стаття 24 КУпАП і називає його адміністративним стягненням. Аналізуючи дану точку зору, слід зазначити, що вона має право на існування…» [8, с.76]. Інші автори підручника «Адміністративне право України» вказують, що «деякі вчені-адміністративісти відносять видворення до числа заходів припинення, хоча стаття 24 КУпАП і називає його адміністративним стя-гненням. Аналізуючи цю точку зору, слід за-значити, що вона має право на існування, і відкинути її повністю ми не можемо» [9, с.217]. Ще більш категоричні автори науково-практичного коментаря Кодексу України про адміністративні правопорушення, які, комен-туючи ч.3 статті 24 цього нормативного акта, яка відносить адміністративне видворення за 



ISSN 1995-6134 

 108 

межі України до адміністративних стягнень, вказують, що «воно за своїм характером є за-ходом припинення. Це пояснюється тим, що адміністративне видворення застосовується лише до іноземців і осіб без громадянства, які постійно проживають за межами України, у випадках грубого порушення ними законо-давства про правовий статус цих осіб в Укра-їні, адміністративного, фінансового та іншого законодавства. Мета зазначеного заходу – припинити протиправну поведінку іноземців і осіб без громадянства. Метою адміністратив-ного стягнення коментована стаття називає, перш за все, покарання порушника, вихован-ня його в дусі додержання законів, а також запобігання вчиненню нових правопорушень. Адміністративне стягнення, крім обмежень, пов’язаних з його реалізацією, має наслідком для правопорушника ще й так званий стан «адміністративної покараності», тобто протя-гом року особа вважається такою, що була піддана адміністративному стягненню. Адмі-ністративне видворення зазначених наслідків не викликає. Нарешті про припиняючий хара-ктер цього заходу свідчить порядок його за-стосування. Адміністративне стягнення реалі-зується під час провадження в справах про адміністративні правопорушення, порядок якого на адміністративне видворення не по-ширюється. Все зазначене дає підстави ствер-джувати, що адміністративне видворення іно-земців і осіб без громадянства за межі України не можна назвати адміністративним стягненням. А оскільки в цих випадках йдеть-ся про припинення протиправної поведінки, то воно не може бути чимось іншим, крім за-ходу адміністративного припинення. Зазна-чене обумовлює необхідність удосконалення правової норми» [10, с.48]. Виходячи з вищенаведеного, на нашу дум-ку, адміністративне видворення за межі Укра-їни не можна вважати адміністративним стяг-ненням, оскільки воно не має важливих ознак такого, зокрема, не є мірою відповідальності згідно статті 23 КУпАП; не передбачено як санкція за жодне з адміністративних правопо-рушень; його застосування має іншу мету, ніж 

адміністративне стягнення; до нього не засто-совуються загальні правила накладення адмі-ністративних стягнень, визначені КУпАП; не здійснюється провадження з метою його за-стосування згідно КУпАП; воно не зумовлює стан адміністративної покараності протягом одного року для особи, стосовно якої застосо-вується тощо, тому ми, враховуючи вищеви-кладене і недосконалість ч.3 статті 24 КУпАП, її суперечливість положенням законів «Про правовий статус іноземців та осіб без грома-дянства» [6] і «Про імміграцію» [7], які визна-чають випадки і регулюють застосування ад-міністративного видворення, пропонуємо внести зміни до статті 24 КУпАП, виключив-ши її частину третю, яка відносить адмініст-ративне видворення за межі України до адмі-ністративних стягнень і визначає підставою застосування цього заходу адміністративного примусу вчинення адміністративного право-порушення, яке грубо порушує правопорядок. Насправді ж, згідно наукової думки багатьох вчених-адміністративістів, адміністративне видворення є заходом адміністративного припинення, а відповідно до положень зако-нів України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» і «Про імміграцію», підставою для адміністративного видворення за межі України є широкий спектр порушень законодавства України іноземцями та особа-ми без громадянства, і насамперед законодав-ства про правовий статус цих осіб в Україні, а не вчинення адміністративного правопору-шення, тому пропонується внести зміни та-кож до частини першої статті 26 закону Укра-їни «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», доповнивши її після слова «якщо» в другому реченні словами «вони вчинили адміністративне чи кримінальне правопорушення, яке посягає на громадський порядок або національну безпеку, права і свободи громадян;» – далі по тексту.  Практична реалізація адміністративного видворення за межі України полягає у приму-совому видворенні уповноваженими органа-ми України іноземців та осіб без громадянст-ва, порядок якого визначається законом 
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України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». Згідно статті 30 цього закону, органи Державної міграційної служби України, органи Державної прикордонної служби України (стосовно іноземців та осіб без громадянства, які затримані ними у межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинан-ня державного кордону України) або органи Служби безпеки України можуть лише на пі-дставі винесеної за їх позовом постанови ад-міністративного суду примусово видворити з України іноземця та особу без громадянства, якщо вони не виконали в установлений строк без поважних причин рішення про примусове повернення або якщо є обґрунтовані підстави вважати, що іноземець або особа без грома-дянства ухилятимуться від виконання такого рішення. При цьому вказані органи на підста-ві відповідного рішення з наступним повідо-мленням протягом 24 годин прокурора роз-міщують іноземців та осіб без громадянства, які підлягають видворенню, у пунктах тимча-сового перебування іноземців та осіб без гро-мадянства, які незаконно перебувають на те-риторії України. Іноземці та особи без громадянства, які не мають законних підстав для перебування на території України, затри-мані в установленому порядку та підлягають примусовому видворенню за межі України, у тому числі прийняті відповідно до міжнарод-них договорів України про реадмісію, розмі-щуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які неза-конно перебувають в Україні, протягом стро-ку, необхідного для їх ідентифікації та забез-печення примусового видворення (реадмісії) за межі України, але не більш як на вісімнад-цять місяців. З метою контролю за виконан-ням іноземцем або особою без громадянства рішення про примусове видворення службові особи органу охорони державного кордону або органу Державної міграційної служби України здійснюють супровід такого інозем-ця або особи без громадянства. Дослідивши правове регулювання адмініс-тративного видворення за межі України інозе-

мців та осіб без громадянства, місце даного заходу в системі заходів державного примусу, встановлено суперечливість положень ч.3 статті 24 КУпАП (яка відносить даний захід до адміністративних стягнень і визначає підста-вою його застосування вчинення адміністра-тивного правопорушення, яке грубо порушує правопорядок), положенням законів України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» і «Про імміграцію», які визна-чають випадки і регулюють застосування ад-міністративного видворення, в частині підстав його застосування. На основі аналізу чинного законодавства, яке регулює питання адмініст-ративного видворення за межі України, і нау-кових думок багатьох вчених-адміністрати-вістів констатовано, що адміністративне видворення за межі України не може вважа-тись адміністративним стягненням, а є захо-дом адміністративного припинення в системі заходів адміністративного примусу, який є од-ним із видів державного примусу, а підставами його застосування є широкий спектр порушень законодавства України іноземцями та особами без громадянства, і насамперед законодавства про правовий статус цих осіб в Україні, а не вчинення адміністративного правопорушення; пропонується внести зміни також до частини першої статті 26 закону України «Про право-вий статус іноземців та осіб без громадянст-ва». Практична реалізація адміністративного видворення за межі України полягає у приму-совому видворенні уповноваженими органами України іноземців та осіб без громадянства, порядок якого визначається законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».   ЛІТЕРАТУРА  1. Адміністративне право: підручник / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін. ; за заг. ред.. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. 2-е вид., перероб. та допов. Х. : Право, 2013. 656 с. 2. Адміністративне право України. Акаде-мічний курс : підруч. : у двох томах : Т. 1. За-
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