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НеоБхіДНість у перегляДі 
криміНальНої віДповіДальНості 
За Деякими... правопорушеННями 

у валютНій сфері

Я к відомо, юридична відповідальність є реакцією держави 
на вчинене правопорушення. при цьому будь-яке правопору-

шення завдає суспільству шкоди. «Суворість санкції за порушення пра-
вових норм значною мірою відображає соціальну цінність регульованих 
(чи охоронюваних) цими нормами суспільних відносин, суспільну 
значимість прав та обов’язків, визначених нормами права» [6, с. 24]. 
як зазначає Ю. о. крохіна, «висока суспільна небезпека порушень 
валютного законодавства зумовила наявність кримінально-правового 
захисту правовідносин у цій сфері» [1, с. 413]. кримінальна відпові-
дальність за правопорушення у валютній сфері була передбачена ще 
у СрСр, оскільки правопорушення у цій сфері в той час розглядалися 
як загроза валютній монополії держави. про суворість кримінального 
покарання за порушення операцій з валютними цінностями свідчить 
положення статті 80 кримінального кодексу Української рСр, у ре-
дакції, що діяла станом на 21 липня 1961 року [4]. Санкція цієї статті 
передбачала смертну кару за спекуляцію валютними цінностями або 
цінними паперами у вигляді промислу або у великих розмірах, а також 
за порушення правил про валютні операції особою, раніше засудженою 
за такі злочини.

проте певні правопорушення у валютній сфері вже не містять 
високої небезпеки для суспільства, що зумовлює потребу у пе-
регляді юридичної відповідальності за їх скоєння. актуальність 
порушеного питання також підтверджується тим, що проблемам 
юридичної відповідальності за правопорушення у сфері економіки 
та господарської діяльності була присвячена робоча нарада під 
головуванням президента України, що відбулася у вересні цього 
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року, та на якій акцентовано увагу на надмірній криміналізації 
правопорушень у сфері економіки та необхідності гуманізації від-
повідності у цій сфері [3].

перегляду, на нашу думку, потребує відповідальність, встанов-
лена статтею 208 кримінального кодексу України [5], за незаконне, 
з порушенням встановленого законом порядку, відкриття або вико-
ристання за межами України валютних рахунків. Згідно зі вказаною 
статтею кримінального кодексу України [5] незаконне, з порушенням 
встановленого законом порядку, відкриття або використання за меж-
ами України валютних рахунків фізичних осіб, вчинене громадя-
нином України, що постійно проживає на її території, та валютних 
рахунків юридичних осіб, що діють на території України, вчинене 
службовою особою підприємства, установи чи організації або за її 
дорученням іншою особою, а також вчинення зазначених дій осо-
бою, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юри-
дичної особи, карається штрафом у розмірі від п’ятисот до тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними 
роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк від 
двох до чотирьох років, з конфіскацією валютних цінностей, що 
містяться на зазначених вище рахунках. ті самі дії, скоєні повторно 
або за попередньою змовою групою осіб, караються позбавленням 
волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років 
та з конфіскацією валютних цінностей, що містяться на зазначених 
вище рахунках.

на нашу думку, відповідальність за вчинення такого правопо-
рушення потрібно декриміналізувати, оскільки реакція держави 
у цьому випадку не є адекватною суспільній небезпеці, що зумов-
люється цим правопорушенням. Указане твердження засвідчуєть-
ся, зокрема, тим, що прийнятий у першому читанні проект закону 
України «про валютне регулювання і валютний контроль в Україні» 
(реєстраційний № 0925) [8] дозволяє вільне, без будь-яких обме-
жень, відкриття рахунків за межами України та розміщення на них 
валютних цінностей.

крім того, встановлення кримінальної відповідальності за неза-
конне, з порушенням встановленого законом порядку, відкриття 
рахунків за межами України є необґрунтованим, оскільки жодним 
законом не встановлено такого порядку відкриття рахунків.
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на думку е. С. Дмитренко, обов’язковою ознакою об’єктивної 
сторони вказаного правопорушення «є вчинення таких дій на тери-
торії іншої держави, а незаконність відкриття рахунку пов’язується 
з відсутністю індивідуальної ліцензії нБУ» [2, с. 563]. проте з вка-
заним важко погодитися, оскільки стаття 5 Декрету кабінету міні-
стрів України «про систему валютного регулювання і валютного 
контролю» (далі – Декрет) [7] не містить обмежень щодо відкриття 
рахунків за межами України. Згідно з підпунктом «д» пункту 4 вимо-
гами статті 5 Декрету [7] наявності індивідуальної ліцензії потребує 
виключно розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах 
за межами України. тобто відкриття рахунку за межами України без 
розміщення на ньому валютних цінностей є можливими без ліцензії 
національного банку України, чим знову-таки підтверджується необ-
ґрунтованість встановлення кримінальної відповідальності за від-
криття рахунків за межами України.

отже, вважаємо за доцільне до осіб, які незаконно розмістили 
валютні цінності на рахунках і у вкладах за межами України, за ви-
нятком випадків, зазначених у Декреті [7], застосовувати виключ-
но фінансові санкції у вигляді штрафу. Урахування у законодавстві 
України вказаної пропозиції сприятиме вдосконаленню існуючої 
системи юридичної відповідальності, дозволить уникнути надмірної 
криміналізації правопорушень у сфері економіки та гарантуватиме 
застосовування юридичної відповідальності, що адекватна вчиненому 
правопорушенню.
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