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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ КОМЕНДАНТСЬКОЇ ГОДИНИ 

 В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ 

 

Комендантська година використовується як спеціальний захід як в 

мирний час, так і під час введення надзвичайного або воєнного стану. 

Застосування комендантської години в мирний час переважно пов’язане із 

забезпеченням безпеки дітей та зниженням рівня правопорушень, 

вчинених дітьми. Поширеним в багатьох країнах використання 

комендантської години стало під час пандемії COVID-19 з метою 

запобігання поширенню вірусу шляхом обмеження несуттєвих контактів 

між людьми. Запровадження комендантської години в умовах воєнного 

стану має об’єктивне та розумне обґрунтування, однак незважаючи на 

достатнє правове регулювання режиму введення комендантської години, 

відповідальність за її безпосереднє порушення наразі не передбачена, тож 

розглянемо адміністративно-правові засади запровадження 

комендантської години в нашій країні. 

В Україні з 24 лютого 2022 року введено режим воєнного стану [1], 

який передбачає ряд спеціальних заходів, в тому числі комендантську 

годину [2]. Правова регламентація застосування спеціальних заходів 

правового режиму воєнного стану міститься в підзаконних актах, зокрема 

в Постанові Кабінету Міністрів України від 08 липня 2020 року № 573 

«Питання запровадження та здійснення деяких заходів правового режиму 

воєнного стану» [3] та Постанові Кабінету Міністрів України від 29 грудня 

2021 року № 1456 «Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, 

огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових 

приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового 

режиму воєнного стану» [4]. Враховуючи, що в Україні комендантська 

година як спеціальний захід запроваджувалась відносно нечасто, 

відповідальність за її порушення у чинних нормативно-правових актах, 

зокрема в Кодексі України про адміністративні правопорушення (КУпАП), 

відсутня. Відсутність відповідальності за порушення комендантської 

години знижує ефективність реагування уповноважених органів на 

випадки її порушення та обумовлює актуальність наукових пошуків 

механізмів впровадження адміністративної відповідальності за такі 

правопорушення. 

В Україні зміст правового режиму воєнного стану, порядок його 

введення та скасування, правові засади діяльності органів державної 

влади, військового командування, військових адміністрацій, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в умовах 

воєнного стану, гарантії прав і свобод людини і громадянина та прав і 



законних інтересів юридичних осіб визначені в Законі України «Про 

правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року [2]. Відповідно 

до п. 5 ч. 1 ст. 8 даного Закону до заходів правового режиму воєнного стану 

відноситься і комендантська година – заборона перебування у певний 

період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально 

виданих перепусток і посвідчень, яка запроваджується у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України. Даний порядок затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 08 липня 2020 року № 573 [3], 

відповідно до якої запровадження комендантської години здійснюється 

лише за наявності реальної загрози життю і безпеці осіб, інтересам 

суспільства або держави, а також для забезпечення громадського порядку. 

Особи, які перебувають на вулицях у заборонений час, можуть вважатися 

членами диверсійно-розвідувальних груп. Важливо, що заборона 

перебувати у громадських місцях не поширюється на переміщення до місць 

укриття під час сигналу тривоги. Крім того, дана заборона не 

розповсюджується на працівників об’єктів критичної інфраструктури, які 

мають для цього спеціальні перепустки, що видаються у комендатурі із 

обов’язковим зазначенням строку їх дії. 

Для забезпечення контролю за здійсненням заходів під час 

запровадження комендантської години створюється система пропускного 

режиму та за рішенням коменданта (за погодженням з військовим 

командуванням) особам видаються перепустки. Відповідно до Постанови 

КМУ від 29.12.2021 № 1456 уповноважена особа має право вимагати 

пред’явлення документів, що посвідчують особу та підтверджують 

громадянство України чи спеціальний статус особи, у випадку порушення 

особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено 

правовий режим воєнного стану. У разі відсутності в особи документів, 

уповноважена особа затримує таку особу для її встановлення на строк, 

передбачений Кодексом України про адміністративні правопорушення [4]. 

Умови воєнного часу вимагають оперативних заходів щодо 

удосконалення чинного законодавства та приведення його у відповідність 

до сучасних реалій. Запровадження комендантської години в умовах 

воєнного стану має об’єктивне та розумне обґрунтування, однак у випадку 

відсутності відповідальності за порушення встановлених норм втрачає 

свою ефективність як засобу забезпечення громадського порядку та 

безпеки і навіть може призводити до порушення прав людини. При цьому 

слід зазначити, що встановлення заходів відповідальності, навіть в умовах 

воєнного часу, потребує виваженого підходу та забезпечення якості та 

ефективності закону. Важливо долучити спільноту науковців та 

практичних працівників сфери правосуддя та сектору безпеки і оборони 

для розробки дієвого механізму відповідальності за порушення 

комендантської години, який забезпечить відсутність його декларативності 

та сприятиме ефективному забезпеченню громадського порядку та 

безпеки. 
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