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Вступ

Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її 
економічної та інформаційної безпеки, згідно зі ст. 17 Конституції України, 
є найважливішими функціями держави, справою всього Українського на-
роду. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності 
і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. Забезпечення 
державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на 
відповідні військові формування та правоохоронні органи держави. Органі-
зація і порядок діяльності Збройних Сил, усіх інших військових формувань 
України та правоохоронних органів визначаються законом. Від стану за-
конності та військового правопорядку у Збройних Силах та інших військових 
формуваннях, що діють відповідно до законодавства України, залежить 
ефективність виконання покладених на них конче важливих державних за-
вдань. Військові статути, окремі закони та підзаконні нормативно-правові 
акти в цілому досить чітко і достатньо повно регламентують усі сфери жит-
тя та діяльності Збройних Сил, інших військових формувань і правоохорон-
них органів України. На військовослужбовців покладається обов’язок не-
ухильного дотримування Конституції України, законів і підзаконних актів, 
Військової присяги, наказів командирів (начальників). Усе це багато в чому 
визначає специфіку та якість функціонування суспільних відносин у сфері 
несення військової служби, а також особливості й суспільну небезпечність 
правопорушень, у тому числі й військових злочинів, що на них посягають.

У навчальному посібнику розглядаються як загальні питання криміналь-
ної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення вій-
ськової служби (аналізуються їх об’єктивні та суб’єктивні ознаки), так 
і проблеми кваліфікації цих злочинів, відмежування від суміжних, у тому 
числі «загальнокримінальних» злочинів, а також від діянь, що не є злочин-
ними.

Видання ґрунтується на чинному законодавстві України, що регламентує 
порядок несення військової служби, кримінальному законодавстві України, 
зокрема на нормах розділу XIX Особливої частини Кримінального кодексу 
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України «Злочини проти встановленого порядку несення військової служби 
(військові злочини)» (статті 401–435), нормах Загальної частини КК, а також 
окремих нормах Особливої частини КК України 2001 р.1

Посібник складається із 10-ти розділів. У 1-му з них розглядаються по-
няття, система та види військових злочинів; 2-й присвячений аналізу зло-
чинів проти порядку підлеглості і військової служби; 3-й – злочинам проти 
порядку проходження військової служби; 4-й – злочинам проти порядку 
збереження та користування військовим майном; 5-й – злочинам проти по-
рядку експлуатації військової техніки; 6-й – злочинам проти порядку не-
сення бойового чергування та інших спеціальних служб; 7-й – злочинам 
у сфері охорони державної таємниці; 8-й – військовим злочинам у сфері 
службової діяльності; 9-й – злочинам проти несення військової служби на 
полі бою та в районі бойових дій; 10-й – військовим злочинам, відповідаль-
ність за які передбачена міжнародними конвенціями і договорами.

Для зручності користування навчальним посібником до його змісту 
включено текст відповідних статей розділу XIX Особливої частини КК, що 
передбачають кримінальну відповідальність за військові злочини. Кожний 
розділ завершується контрольними запитаннями, знання яких повинно свід-
чити про засвоєння матеріалу, викладеного у посібнику.

Теоретичним підґрунтям роботи є наукові праці (а також відповідні роз-
діли коментарів до КК та підручників) з кримінального права, у тому числі 
присвячені проблемам кримінальної відповідальності за злочини проти вста-
новленого порядку несення військової служби. Емпіричною базою посібника 
є окремі кримінальні справи, які були розглянуті судами України відносно 
військовослужбовців, що вчинили злочини проти встановленого порядку не-
сення військової служби, передбачені розділом XIX КК.

Видання призначене для студентів і курсантів вищих юридичних на-
вчальних закладів при вивченні курсу «Кримінальне право. Частина Осо-
блива» та спецкурсу «Злочини проти встановленого порядку несення вій-
ськової служби (військові злочини)». Воно може бути використане 
працівниками органів досудового слідства прокуратури, судів при розсліду-
ванні та судовому розгляді кримінальних справ, а також розраховане на 
військовослужбовців, які повинні знати й неухильно виконувати кримінально-
правові заборони і приписи.

1 Тут і далі, якщо інше не зазначено, – КК.
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Розділ І
Поняття, система і види 
військових злочинів

§ 1. Поняття військових злочинів

Стаття 401. Поняття військового злочину
1. Військовими злочинами визнаються передбачені цим розділом 

злочини проти встановленого законодавством порядку несення або 
проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, 
а також військовозобов’язаними під час проходження ними навчаль-
них (чи перевірних) або спеціальних зборів.

2. За відповідними статтями цього розділу несуть відповідаль-
ність військовослужбовці Збройних Сил України, Служби безпеки 
України, Державної прикордонної служби України, внутрішніх військ 
Міністерства внутрішніх справ України та інших військових форму-
вань, утворених відповідно до законів України, а також інші особи, 
визначені законом.

3. Особи, не зазначені у цій статті, за співучасть у військових 
злочинах підлягають відповідальності за відповідними статтями 
цього розділу.

4. Особа, яка вчинила злочин, передбачений статтями цього роз-
ділу, може бути звільнена від кримінальної відповідальності згідно 
зі статтею 44 цього Кодексу із застосуванням до неї заходів, перед-
бачених Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.
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Поняття військового злочину ґрунтується на визначенні в КК за-
гального поняття злочину, сформульованого в ч. 1 ст. 11 КК («Зло-
чином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння 
(дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину»), і є похідним від 
нього. Крім того, воно має ще й низку специфічних ознак, що випли-
вають із змісту ст. 401 КК. Цими ознаками виступають: 1) відокрем-
лений і відносно самостійний об’єкт цих злочинів (родовий об’єкт) – 
встановлений законодавством України порядок несення або 
проходження військової служби; 2) спеціальний суб’єкт злочину – 
військовослужбовець, а також військовозобов’язаний під час прохо-
дження навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів; 3) так 
звана «військова протиправність» – визнання діяння злочинним тіль-
ки в тому разі, коли воно безпосередньо передбачене відповідною 
статтею розділу XIX Особливої частини КК і одночасно пов’язане 
з порушенням норм законодавства, що регулює порядок несення 
військової служби або правил співжиття у військових колективах.

Отже, диспозиції статей розділу XIX Особливої частини КК «Зло-
чини проти встановленого порядку несення військової служби (вій-
ськові злочини)» мають за загальним правилом «бланкетний харак-
тер». Тому при встановленні ознак складу злочину, передбаченого 
тією чи іншою статтею розділу XIX КК, повинно бути обов’язковим 
застосування також і відповідних норм інших нормативно-правових 
актів, які регулюють порядок несення або проходження військової 
служби та були порушені при вчиненні військових злочинів.

Визначення в КК поняття злочину проти військової служби об-
умовлено також і необхідністю відмежування цих злочинів від суміж-
них із ними діянь. Усі злочини проти військової служби можуть бути 
розподілені на дві групи:

спеціальні військові злочини, тобто такі, аналогів яких немає 
серед інших злочинів (наприклад самовільне залишення частини або 
місця служби – ст. 407; дезертирство – ст. 408), 

відносно військові, які за низкою ознак мають схожість з іншими, 
«загальнокримінальними» злочинами (наприклад, перевищення вій-
ськовою службовою особою влади або службових повноважень 
(ст. 424 КК) за своїми ознаками має риси суттєвої схожості із загаль-
нокримінальним злочином у сфері службової діяльності – переви-
щенням влади або службових повноважень (ст. 365 КК)).
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Складність розмежування військових злочинів від цих суміжних 
злочинів виникає при вирішенні питань кримінальної відповідаль-
ності за скоєння злочинів проти військової служби другої групи. 
Норми, що передбачають відповідальність за ці злочини, знаходяться 
у відносинах конкуренції спеціальних і загальних норм. Застосову-
ватися в таких випадках повинні спеціальні норми, тобто ті, що перед-
бачають відповідальність за військові злочини.

Норми про військові злочини в деяких країнах традиційно виді-
ляються (виділялися) як автономне (окреме) законодавство: у доре-
волюційній Росії – Військовий статут про покарання, у колишньому 
СРСР – Закон про кримінальну відповідальність за військові злочини, 
у США – Єдиний кодекс військової юстиції США, в Англії – Акт про 
армії, у Німеччині – Закон про військові злочини і т. ін.

На відміну від цього кримінальна відповідальність за військові зло-
чини за законодавством України встановлена в окремому розділі (XIX) 
КК1. Такий підхід слід визнати обґрунтованим, оскільки він дає можли-
вість урахувати відносно вказаних злочинів як загальні положення кри-
мінальної відповідальності за вчинення злочину, сформульовані у нормах 
Загальної частини КК, так і особливості такої відповідальності, що відо-
бражені в статтях розділу XIX КК. Дане рішення відображає також 
зв’язок кримінального законодавства із загальнодержавним військовим 
будівництвом, його спрямованістю на забезпечення боєздатності Зброй-
них Сил, інших військових формувань України кримінально-правовими 
засобами, а також можливістю застосування його в умовах воєнного стану 
або в бойовій обстановці з урахуванням особливостей статусу військово-
службовців – суб’єктів злочинів проти військової служби. З викладеного 
випливає принципово важливе положення, згідно з яким при застосуван-
ні норм розділу XIX КК діють і повинні застосовуватися норми Загальної 
частини КК. Отже, норми КК, що встановлюють відповідальність за вій-
ськові злочини, є структурним елементом (частиною) кримінального за-
конодавства України – Кримінального кодексу, становлять з ним одне ціле 
і не можуть застосовуватися окремо.

Поняття військового злочину як окремого виду (різновиду) загаль-
ного поняття злочину (ч. 1 ст. 11 КК) включає всі його обов’язкові 

1 Таким самим чином вирішувались питання кримінальної відповідальності 
військовослужбовців за КК 1922, 1927 та 1960 рр.
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ознаки: суспільну небезпечність, протиправність, винність, караність. 
Однак усі ці ознаки мають свою специфіку, яка обумовлена характе-
ром суспільних відносин, що складаються і функціонують у сфері 
несення і проходження військової служби, на які посягають указані 
злочини.

Суспільна небезпечність кожного злочину виявляється у завданні 
або створенні небезпеки завдання істотної шкоди суспільним відно-
синам (інтересам особи, суспільства, держави), які охороняються 
кримінальним законом. Але у військових злочинах за цими відноси-
нами стоять інтереси більш високого порядку – військова безпека 
держави: стан боєздатності Збройних Сил, інших військових форму-
вань, здатність виконувати завдання, що ставить перед ними держава, 
і в кінцевому рахунку захищеність країни від можливої воєнної агре-
сії. Будь-який злочин проти військової служби підриває боєздатність 
військових підрозділів, як наслідок, завдає істотної шкоди боєздат-
ності Збройних Сил України і врешті-решт – військовій безпеці дер-
жави. Таким чином, суспільна небезпечність злочинів проти військо-
вої служби знаходить своє вираження у завданні або у створенні 
загрози завдання істотної шкоди інтересам військової безпеки держа-
ви у сфері її обороноздатності і, отже, характеризується підвищеним 
ступенем суспільної небезпечності.

Протиправність як ознака злочинів проти військової служби по-
лягає, як уже вказувалось, у тому, що всі ці злочини передбачені лише 
в розділі XIX КК України. Інші злочини, які скоюють військовослуж-
бовці (наприклад, крадіжка, зґвалтування і т. ін.), необхідно кваліфі-
кувати за статтями інших розділів КК. З другого боку, якщо діяння, 
вчинене суб’єктом військового злочину, підпадає під ознаки складу 
злочину, передбаченого розділом XIX КК, та одночасно під загальну 
кримінально-правову норму, і ці норми знаходяться у відносинах 
конкуренції «спеціальної» і «загальної» норми, усе скоєне повинно 
кваліфікуватись за нормами розділу XIX. Протиправність як ознака 
військових злочинів означає також, що дані злочини порушують нор-
ми законодавства (закони та підзаконні нормативно-правові акти), які 
регулюють порядок несення або проходження військової служби. 
Тому для констатації наявності військового злочину завжди слід 
встановити, які саме норми означеного законодавства (окрім норм 
КК) були порушені суб’єктом цих злочинів.
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Винність як ознака військових злочинів полягає у психічному 
ставленні особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої КК 
як військовий злочин, та їх наслідків у формі умислу чи необереж-
ності і має свою особливість у змісті вини. Залежно від форми вини 
особа певним чином ставиться не тільки до суспільно небезпечного 
діяння та його наслідків, а також до порушення порядку несення та 
проходження військової служби.

Караність злочинів проти військової служби характеризується 
тим, що за всі військові злочини передбачені конкретні види і роз-
міри покарань. При цьому деякі види покарань можливо застосову-
вати лише до військовослужбовців (наприклад, тримання в дисциплі-
нарному батальйоні – ст. 62 КК, службові обмеження для військо-
вослужбовців – ст. 58 КК).

Наявність усіх розглянутих ознак і утворює зміст поняття військо-
вого злочину, нормативно закріпленого у ст. 401 КК. У той же час 
відсутність хоча б однієї із цих ознак виключає можливість визнання 
того чи іншого діяння як злочину проти порядку несення військової 
служби (військового злочину).

Згідно з ч. 1 ст. 2 КК підставою кримінальної відповідальності 
є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад 
злочину, передбаченого КК. Це означає, що для кримінальної відпо-
відальності за суспільно небезпечне діяння, що вчинюється проти 
встановленого порядку несення військової служби, у скоєному треба 
встановити наявність складу військового злочину. Відомо, що склад 
злочину – це юридична конструкція, що являє собою систему об’єк-
тивних і суб’єктивних ознак, указаних у КК, які в сукупності визна-
чають суспільно небезпечне діяння як злочин. Ознаки складу військо-
вого злочину знаходять своє визначення і текстуальне закріплення 
в диспозиції певної статті розділу XIX Особливої частини КК, а також 
у низці норм Загальної частини КК, наприклад вина та її форми (стат-
ті 23–25), суб’єкт злочину (статті 18–22), незакінчений злочин (стат-
ті 13–16), співучасть у злочині (статті 26–31) тощо. Усі ознаки складу 
військового злочину можуть бути згруповані в одиниці більш висо-
кого (за ступенем узагальнення) рівня, що утворюють структуру да-
ного злочину: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона, суб’єкт 
злочину, які отримали назву «елементи складу злочину». Вони 
є обов’язковими структурними одиницями складу злочину. Відсут-
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ність хоча б одного із цих елементів буде свідчити про відсутність 
складу військового злочину і, таким чином, злочину в цілому, а тому 
й про відсутність підстави кримінальної відповідальності. Отже, для 
встановлення підстави кримінальної відповідальності у вчиненому 
суспільно небезпечному діянні, що посягає на встановлений порядок 
несення військової служби, треба встановити наявність складу вій-
ськового злочину: всіх його обов’язкових елементів і ознак. Розгля-
немо елементи складу військового злочину (у зв’язку з аналізом по-
няття цього злочину) детальніше.

Об’єкт військових злочинів. Відповідно до ч. 1 ст. 401 КК родовим 
об’єктом цих злочинів є встановлений законодавством України порядок 
несення або проходження військової служби. Цей порядок визначаєть-
ся Конституцією України, військовими статутами, окремими законами, 
підзаконними нормативно-правовими актами, у тому числі наказами 
відповідних начальників згідно з порядком підлеглості. У концентро-
ваному вигляді порядок несення або проходження військової служби 
закріплено у Військовій присязі, що приймає кожний військовослуж-
бовець, який зобов’язаний неухильно її виконувати.

Військовий правопорядок складається перш за все із взаємовід-
носин начальників і підлеглих, усіх військовослужбовців між собою, 
порядку несення або проходження військової та спеціальних служб, 
порядку використання військового майна, озброєння, техніки та збе-
рігання військової таємниці, порядку здійснення військовими служ-
бовими особами своїх обов’язків і повноважень, додержання прав 
військовослужбовців тощо. Як видається, порядок несення та про-
ходження військової служби є досить широкою за обсягом категорією 
й охоплює різні сфери військової служби, належне здійснення якої 
пов’язано із неухильним дотриманням військового правопорядку.

Установлений порядок несення або проходження військової служби 
є обов’язковим до виконання всіма військовослужбовцями та 
військовозобов’язаними, які проходять збори. Він становить сутність 
військової дисципліни і є необхідною умовою забезпечення постійної 
боєздатності Збройних Сил України, Служби безпеки України, Держав-
ної прикордонної служби України, внутрішніх військ Міністерства 
внутрішніх справ України, Державної спеціальної служби транспорту та 
інших військових формувань, утворених згідно із законами України.
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Таким чином, родовим об’єктом військових злочинів є встанов-
лений порядок несення або проходження військової служби, який 
становить сукупність суспільних відносин, що виникають і функціо-
нують у процесі проходження військової служби всіма військово-
службовцями, їх службової і бойової діяльності та регламентуються 
правовими нормами чинного законодавства і правилами співжиття 
у військових колективах.

Об’єктивна сторона військових злочинів. З об’єктивної сторони 
злочини проти порядку несення або проходження військової служби 
сформульовані в законі як злочини з матеріальним або з формальним 
складом. Більшість цих злочинів є злочинами з матеріальним складом 
і для наявності їх об’єктивної сторони необхідно встановлення: 
1) вчинення зазначеного в диспозиції статті розділу XIX Особливої 
частини КК суспільно небезпечного діяння (дії чи бездіяльності); 
2) настання суспільно небезпечних наслідків цього діяння; 3) при-
чинного зв’язку між ними. Наприклад, порушення правил водіння 
або експлуатації машин (ст. 415), необережне знищення або пошко-
дження військового майна (ст. 412), недбале ставлення до військової 
служби (ст. 425) тощо. Деякі військові злочини описуються в законі 
як злочини з формальним складом, наприклад непокора (ст. 402), не-
виконання наказу (ст. 403), дезертирство (ст. 408) та ін. Вони визна-
ються закінченими з моменту вчинення суспільно небезпечного ді-
яння і не потребують для констатації наявності складу злочину як 
підстави кримінальної відповідальності настання суспільно небез-
печних наслідків.

Більшість військових злочинів вчиняються лише шляхом активних 
дій, наприклад перевищення військовою службовою особою влади 
чи службових повноважень (ст. 424), погроза або насильство щодо 
начальника (ст. 405), мародерство (ст. 423). Низка цих злочинів вчи-
няється у формі бездіяльності, тобто пасивної поведінки, коли особа 
не вчиняє активних дій, які вона повинна була і могла вчинити: неви-
конання наказу (ст. 403), бездіяльність військової влади (ст. 426). 
Деякі військові злочини можуть вчинятися у формі як активної, так 
і пасивної поведінки: порушення правил несення бойового чергуван-
ня (ст. 420), зловживання військовою службовою особою владою або 
службовим становищем (ст. 423).
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У кримінальному законі при описуванні об’єктивної сторони 
деяких військових злочинів як обов’язкові ознаки складу злочину 
вказуються такі «спеціальні» ознаки: воєнний стан (ст. 428), бойова 
обстановка (ст. 427), поле бою (ст. 429), район воєнних дій (ст. 433), 
тяжкі наслідки (статті 423, 425). Ці ознаки свідчать про підвищений 
ступінь суспільної небезпечності військових злочинів і тому утворю-
ють за загальним правилом кваліфіковані склади злочинів. У такий 
спосіб нормотворчої техніки законодавець забезпечує диференціацію 
обсягу і меж кримінальної відповідальності залежно від місця, об-
становки вчинення військових злочинів чи їх суспільно небезпечних 
наслідків. У цих випадках завжди передбачається підвищена відпо-
відальність, у санкціях статей встановлюються більш суворі покарання 
за суспільно небезпечні, злочинні діяння, що вчиняються в умовах 
воєнного стану чи в бойовій обстановці, на полі бою або в районі вій-
ськових дій, із застосуванням зброї, а також якщо діяння спричинило 
тяжкі наслідки тощо. Це зумовлено підвищеним ступенем суспільної 
небезпечності діянь, учинених у зазначених особливих умовах, коли 
необхідні максимальна чіткість, стійкість та дисциплінованість усіх 
військовослужбовців. Розглянемо їх докладніше.

Воєнний стан (ч. 3 ст. 402; ч. 2 ст. 403; ч. 3 ст. 404; ч. 3 ст. 405; ч. 4 
ст. 407; ч. 3 ст. 408; ч. 3 ст. 409; ч. 3 ст. 410; ч. 3 ст. 411; ч. 3 ст. 413; 
ч. 2 ст. 418; ч. 2 ст. 420; ч. 2 ст. 421; ч. 2 ст. 423; ч. 4 ст. 242; ч. 4 ст. 425; 
ч. 2 ст. 426; ч. 2 ст. 428) – особливий правовий режим, що вводиться 
в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи за-
грози нападу, небезпеки державній незалежності України, її терито-
ріальній цілісності та передбачає надання відповідним органам дер-
жавної влади, військовому командуванню та органам місцевого 
самоврядування спеціальних повноважень, необхідних для відвер-
нення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тим-
часове, зумовлене цією загрозою, певне (можливе) обмеження кон-
ституційних прав і свобод людини, громадянина та прав і законних 
інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень1. 
Тобто це період фактичного знаходження України у стані війни з іно-
земною державою. Початком воєнного стану є день і час оголошення 
стану війни або нападу (агресії) на Україну. Закінченням воєнного 
стану вважаються день і час оголошення про припинення військових 

1 Закон України від 6 грудня 1991 р. «Про оборону України» (ст. 1).
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дій. Якщо ж військові дії фактично продовжуються після оголошення 
про їх припинення, то закінченням воєнного стану слід вважати час 
фактичного закінчення таких дій.

Бойова обстановка (ч. 2 ст. 402; ч. 2 ст. 403; ч. 3 ст. 404; ч. 3 
ст. 405; ч. 4 ст. 407; ч. 3 ст. 408; ч. 3 ст. 409; ч. 3 ст. 410; ч. 3 ст. 411; 
ч. 3 ст. 413; ч. 2 ст. 418; ч. 2 ст. 420; ч. 2 ст. 421; ч. 2 ст. 423; ч. 4 ст. 424; 
ч. 3 ст. 425; ч. 2 ст. 426, ст. 427, ч. 2 ст. 428) – період знаходження 
військової частини, підрозділу, окремих військовослужбовців у без-
посередньому зіткненні і протиборстві з противником, підготовка чи 
ведення бою (бойової операції). Бойова обстановка може виникнути 
як у воєнний, так і в мирний час, наприклад при відбитті нападу на 
Державний кордон України.

Поле бою (статті 429, 432) – частина території суші, повітряного 
або водного простору, на якій відбуваються, відбулися або повинні 
відбутися озброєне зіткнення і протиборство з противником.

Район воєнних дій (частини 1, 2 ст. 433; ст. 435) включає територію, 
яка зайнята під час бойових дій військами у межах від переднього 
краю фронту до розташування тилових підрозділів фронту ведення 
воєнних дій.

Тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 402; ч. 1 ст. 403; ч. 2 ст. 404; ч. 3 ст. 406; 
ч. 2 ст. 412; ч. 3 ст. 414; ст. 416; ст. 417; ст. 419; ч. 1 ст. 420; ч. 3 ст. 422; 
ч. 2 ст. 423; ч. 3 ст. 424; ч. 2 ст. 425) – оцінна категорія, що означає, як 
правило, зрив заходів стосовно забезпечення постійної бойової го-
товності військової частини, підрозділу, корабля; зрив бойового за-
вдання, операції; знищення або пошкодження бойової та спеціальної 
техніки; загибель людей чи смерть хоча б однієї людини; втрата управ-
ління військами; заподіяння великої чи особливо великої майнової 
шкоди та ін.

Суб’єктивна сторона військових злочинів. Обов’язковою ознакою 
суб’єктивної сторони більшості військових злочинів є умисна форма 
вини. Деякі з них, наприклад необережне знищення або пошкоджен-
ня військового майна (ст. 412), недбале ставлення до військової служ-
би (ст. 425), припускають необережну форму вини. На відміну від 
цього розголошення відомостей військового характеру, що становить 
державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять 
такі відомості (ст. 422), можуть бути вчинені як умисно, так і з необе-
режності. Деякі військові злочини пов’язані із наявністю змішаної 
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(подвійної) форми вини, коли психічне ставлення особи до вчинено-
го нею суспільно небезпечного діяння може характеризуватися умис-
ною формою вини, а до суспільно небезпечних наслідків – необереж-
ністю, наприклад порушення правил поводження зі зброєю, а також 
із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпечність 
для оточення (ст. 414), порушення правил водіння або експлуатації 
машин (ст. 415).

У деяких військових злочинах обов’язковими ознаками суб’єк-
тивної сторони є мотив і мета. Так, погроза або насильство щодо 
начальника (ст. 405) вчиняється у зв’язку з виконанням ним обов’язків 
з військової служби. Викрадення, привласнення, вимагання військо-
вослужбовцем військового майна (ст. 410) вчиняються з корисливих 
мотивів чи з корисливою метою. Зловживання військовою службовою 
особою владою (ст. 423) вчиняється з корисливих мотивів чи в інших 
особистих інтересах або в інтересах третіх осіб. У зазначених зло-
чинах мотив, а також мета є обов’язковими (конститутивними) озна-
ками суб’єктивної сторони складу злочину. Відсутність таких ознак 
свідчитиме і про відсутність цього складу злочину.

Суб’єкт військових злочинів. Суб’єктом злочинів, що посягають на 
порядок несення військової служби, є спеціальний суб’єкт (ч. 2 ст. 18). 
Він, крім ознак загального суб’єкта (особа фізична осудна, яка вчи-
нила злочин у віці, з якого відповідно до КК може наступити кримі-
нальна відповідальність (ч. 1 ст. 18)), повинен мати і спеціальні озна-
ки, визначені у ст. 401 КК та законах України, які регулюють порядок 
несення або проходження військової служби. Згідно із ч. 2 ст. 401 КК 
суб’єктами військових злочинів є: військовослужбовці Збройних Сил 
України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби 
України, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 
та інших військових формувань, утворених відповідно до законів 
України, Державної спеціальної служби транспорту, а також 
військовозобов’язані під час проходження ними навчальних (чи пере-
вірних) або спеціальних зборів (ч. 1 ст. 401 КК), інші особи, визна-
чені законом. Згідно з цим суб’єктами військових злочинів можуть 
бути: солдати, матроси, сержанти, старшини, прапорщики, мічмани, 
особи офіцерського складу, курсанти та слухачі військово-навчальних 
закладів та військовозобов’язані під час проходження навчальних (чи 
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перевірних) або спеціальних зборів1. Цими суб’єктами можуть бути як 
чоловіки, так і жінки, що добровільно вступили на військову службу.

Суттєвою ознакою зазначених осіб як суб’єктів злочину є те, що 
вони несуть чи проходять військову службу або є військовозобов’язаними 
під час проходження ними навчальних (перевірних) чи спеціальних 
зборів. Військова служба у Збройних Силах України регулюється За-
коном України «Про загальний військовий обов’язок і військову 
службу» і полягає у професійній військовій діяльності придатних до 
неї за станом здоров’я і віком громадян України, пов’язаній із 
обов’язком проходження військової служби із захисту Вітчизни.

Установлено такі види військової служби: 1) строкова військова 
служба; 2) військова служба за контрактом солдатів і матросів, сер-
жантів і старшин; 3) військова служба за контрактом прапорщиків 
і мічманів; 4) військова служба (навчання) за контрактом курсантів 
(слухачів) вищих військових навчальних закладів, а також вищих на-
вчальних закладів, які мають кафедри військової підготовки (факуль-
тети військової підготовки, відділення військової підготовки, інсти-
тути військової підготовки) з програмами підготовки на посади осіб 
офіцерського складу; 5) військова служба за контрактом осіб офіцер-
ського складу; 6) військова служба осіб офіцерського складу за при-
зовом; 7) кадрова військова служба осіб офіцерського складу, зарахо-
ваних до Збройних Сил України та інших військових формувань до 
запровадження військової служби за контрактом2.

Для визнання особи суб’єктом військових злочинів важливе зна-
чення має встановлення початку і закінчення проходження військової 
служби, оскільки вчинення суспільно небезпечного діяння, перед-
баченого розділом XIX Особливої частини КК, тільки у цей промі жок 
часу, тобто у період проходження військової служби, дає підстави 
визнавати це діяння злочином проти встановленого порядку несення 
військової служби.

Початком проходження військової служби вважається: 1) для 
призовників і офіцерів, призваних із запасу, – день прибуття до вій-
ськового комісаріату для відправлення у військову частину; 2) для 

1 Закон України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу».
2 Закон України від 25 березня 1992 р. «Про загальний військовий обов’язок 

і військову службу» (статті 5, 29).



Розділ І. Поняття, система і види військових злочинів

16

військовозобов’язаних і жінок, які вступають на військову службу за 
контрактом, – день зарахування до списків особового складу військо-
вої частини (військового закладу, установи тощо); 3) для громадян, 
які добровільно вступають на військову службу, – день призначення 
на посаду курсанта (слухача) вищого військового навчального закла-
ду або його підрозділу; 4) для військовозобов’язаних – перший день 
фактичного перебування на зборах1.

Закінченням проходження військової служби вважається день, 
з якого військовослужбовця виключено наказом по військовій части-
ні (військовому закладу, установі тощо) із списків особового складу; 
для військовозобов’язаних – останній день фактичного перебування 
на зборах2.

Громадяни, звільнені з військової служби, а також звільнені від 
призову на строкову військову службу (крім виключених з військово-
го обліку), зараховуються в запас і є військовозобов’язаними. Вико-
нання військового обов’язку в запасі у мирний час полягає у дотри-
манні порядку і правил військового обліку, проходженні навчальних, 
перевірних та спеціальних зборів, збереженні та вдосконаленні знань, 
навичок і вмінь, необхідних для виконання обов’язків військової 
служби у воєнний час. Призов військовозобов’язаних на збори є для 
них обов’язковим і здійснюється військкоматом.

Викладене дає підстави зробити висновок стосовно осіб, які не 
можуть визнаватися суб’єктами злочинів, що посягають на встанов-
лений порядок несення військової служби, хоча й дещо подібні 
з ними.

Суб’єктами військових злочинів не можуть бути: а) допризов-
ники і призовники; б) рядовий і начальницький склад органів міліції, 
установ з виконання кримінальних покарань та міністерства з над-
звичайних ситуацій; в) невійськовозобов’язані – особи, не взяті на 
військовий облік або зняті з нього; г) робітники і службовці Збройних 
Сил, особи, які працюють за трудовим договором (контрактом); ґ) пра-
цівники відомчої воєнізованої охорони; д) особи, які служать у між-
народних миротворчих силах ООН і не знаходяться в штатному скла-

1 Закон України від 25 березня 1992 р. «Про загальний військовий обов’язок 
і військову службу» (ст. 24).

2 Там само.
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ді Збройних Сил України; ж) учні військових ліцеїв, шкіл; з) особи, 
які проходять альтернативну (невійськову) службу.

Співучасть у військових злочинах. Особливості суб’єкта злочинів 
проти установленого порядку несення військової служби обумовлю-
ють і особливість застосування норм КК, що регламентують відпо-
відальність за співучасть у злочині. Загальні правила кримінальної 
відповідальності за співучасть у злочині передбачено статтями 26–31 
КК. Дія цих норм поширюється і на випадки співучасті у військових 
злочинах. Спеціальні ж правила відповідальності за співучасть у вій-
ськових злочинах встановлено в ч. 3 ст. 401 КК. За цією нормою осо-
би, не зазначені в цій статті (тобто ті, хто не є суб’єктом злочинів 
проти встановленого порядку несення військової служби), за спів-
участь у військових злочинах і виконання при їх вчиненні функції 
організатора, підбурювача чи пособника підлягають кримінальній 
відповідальності за відповідними статтями розділу XIX Особливої 
частини КК і за певною частиною ст. 27 КК залежно від того, яку роль 
у співучасті вони виконували. У той же час особи, які не є військо-
вослужбовцями, не можуть бути виконавцями (або співвиконавцями) 
військових злочинів, учинених у співучасті. Це твердження випливає 
із змісту поняття суб’єкта цих злочинів. Дії цих осіб (не суб’єктів 
військових злочинів) навіть у випадках, коли вони у співучасті з вій-
ськовослужбовцями виконують певну частину (елемент) об’єктивної 
сторони військового злочину, наприклад заподіяння тілесних ушко-
джень, побоїв або здійснення інших насильницьких дій відносно 
військового начальника при вчиненні злочину, передбаченого ст. 405 
КК («Погроза або насильство щодо начальника»), повинні кваліфіку-
ватися як пособництво (чи організаторство) у вчиненні військового 
злочину. А за умов, що фактично вчинене цими особами містить склад 
іншого самостійного (загальнокримінального) злочину вчинене має 
кваліфікуватися за правилами сукупності злочинів. Так само і цивіль-
на особа, що разом з військовослужбовцем чи військовозобов’язаним, 
який проходить збори, безпосередньо (навіть за попередньою змовою) 
бере участь у вчиненні діянь, що створюють об’єктивну сторону 
військового злочину, не може визнаватися співвиконавцем. Дії цих 
цивільних осіб слід кваліфікувати як пособництво чи організаторство 
у вчиненні військового злочину з посиланням не тільки на відповідну 



Розділ І. Поняття, система і види військових злочинів

18

статтю розділу ХІХ Особливої частини КК, а й на ст. 27 КК (певну її 
частину).

Рішення, що пропонується, поширюється як на ситуації, коли 
військовий злочин вчиняється «групою осіб» (статті 402, 404–406), 
так і на ситуації, коли цей злочин здійснюється за попередньою змо-
вою групою осіб (статті 408, 410 КК). Співучасть у злочині і поперед-
ня змова самі по собі не можуть впливати на вирішення питання про 
ознаки виконавця (військовослужбовця) злочину, для якого «спеці-
ально» передбачено кримінальну відповідальність у нормах статей 
розділу ХІХ Особливої частини КК. Тому співучасть у злочині і навіть 
попередня змова вчинення злочину не можуть бути обставиною, за 
якою «не спеціальний суб’єкт» як виконавець злочину може «пере-
творюватися» у «спеціального суб’єкта» – у нашому випадку «вій-
ськовослужбовця».

§ 2. Система і види військових злочинів

Визначення системи злочинів, у тому числі військових, має важ-
ливе теоретичне і практичне значення, оскільки дає можливість не 
тільки впорядковувати їх як відносно струнку, логічно узгоджену 
систему, а й більш чітко і повно встановити найбільш суттєві риси 
(ознаки), які їм притаманні і якими вони відрізняються одне від одно-
го та від суміжних (невійськових) злочинів. Такий аналіз, безперечно, 
потребує системного підходу, що пов’язано з необхідністю обов’яз-
кового визначення системоутворюючого чинника (критерію), який 
міг би бути здатним виступати підставою пошуку відповідних еле-
ментів системного об’єкта (злочинів проти встановленого порядку 
несення військової служби), а також виявлення мережі зв’язків і від-
носин між ними, тобто встановлення структури (системи елементів) 
даного об’єкта. Чинником (підставою), що може бути здатним вико-
нувати функцію критерію цієї систематизації, ми вважаємо за мож-
ливе визнати об’єкт розглядуваних злочинів.

Об’єктом військових злочинів, як уже відзначалося, є встановле-
ний порядок несення військової служби, який являє собою сукупність 
суспільних відносин, що виникають і функціонують у процесі про-
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ходження служби різними категоріями військовослужбовців, їх служ-
бовій і бойовій діяльності та регламентуються правовими нормами 
чинного законодавства України і правилами співжиття в армійських 
колективах. Саме цей об’єкт є підставою виділення військових злочинів 
у самостійну і відносно виокремлену групу злочинів, відповідальність 
за які передбачено у статтях розділу ХІХ Особливої частини КК. У той 
же час даний об’єкт дає підстави об’єднувати зазначені злочини за їх 
суттєвими ознаками подібності (які визначаються цим об’єктом) в одну 
й ту саму групу та встановлювати за них кримінальну відповідальність 
у нормах одного й того самого розділу КК (ХІХ).

Проте запропоноване рішення щодо значення об’єкта для систе-
матизації злочинів, які посягають на встановлений порядок несення 
військової служби, ще не розкриває внутрішньої структури цих зло-
чинів, не показує елементи, які входять до змісту цієї структури. 
Розв’язання цієї проблеми можливе, на наш погляд, шляхом аналізу 
змісту суспільних відносин, що становлять зміст родового об’єкта 
військових злочинів. Відомо: суспільні відносини, що складаються 
й існують у сфері несення або проходження військової служби, за 
обсягом досить широкі і за змістом вельми складні. Вони включають 
різні сторони (аспекти) чи сфери цієї служби, які входять до змісту 
даних відносин як їх складові: відносини, що стосуються порядку 
підлеглості та військової гідності; порядку проходження військової 
служби; порядку збереження та користування військовим майном; 
порядку експлуатації військової техніки; порядку несення бойового 
чергування та інших спеціальних служб; відносини у сфері охорони 
державної таємниці; у сфері військової службової діяльності; у сфері 
порядку несення військової служби на полі бою та в районі бойових 
дій; відносини у сфері виконання обов’язків несення військової служ-
би, що випливають із міжнародних конвенцій і договорів. Ці сфери 
(сторони, аспекти) несення або проходження військової служби в тео-
рії і практиці кримінального права прийнято визначати як «безпосе-
редні об’єкти військових злочинів». Вони співвідносяться з родовим 
об’єктом як частка з цілим і при цьому уточнюють та деталізують 
його. Одночасно родовий об’єкт обумовлює й основні риси безпо-
середніх об’єктів військових злочинів, оскільки частина завжди має 
риси цілого. Механізм посягання на родовий об’єкт полягає у тому, 
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що при вчиненні військового злочину шкода йому заподіюється зав-
жди шляхом порушення перш за все тієї чи іншої сфери (сторони) 
встановленого порядку несення або проходження військової служби, 
тобто шляхом посягання на безпосередній об’єкт. Відповідно до цьо-
го і залежно від безпосередніх об’єктів, на які посягають військові 
злочини, можна виділяти такі їх види (групи).

І. Злочини проти порядку підлеглості та військової гідності: не-
покора (ст. 402), невиконання наказу (ст. 403), опір начальникові або 
примушування його до порушення службових обов’язків (ст. 404), 
погроза або насильство щодо начальника (ст. 405), порушення ста-
тутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсут-
ності відносин підлеглості (ст. 406 КК).

ІІ. Злочини проти порядку проходження військової служби: само-
вільне залишення військової частини або місця служби (ст. 407), де-
зертирство (ст. 408), ухилення від військової служби шляхом само-
калічення або іншим способом (ст. 409 КК).

ІІІ. Злочини проти порядку збереження та користування військо-
вим майном: викрадення, привласнення, вимагання військовослуж-
бовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речо-
вин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи 
іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрай-
ства або зловживання службовим становищем (ст. 410), умисне зни-
щення або пошкодження військового майна (ст. 411), необережне 
знищення або пошкодження військового майна (ст. 412), марнотрат-
ство або втрата військового майна (ст. 413 КК).

ІV. Злочини проти порядку експлуатації військової техніки: по-
рушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і пред-
метами, що становлять підвищену небезпечність для оточення 
(ст. 414), порушення правил водіння або експлуатації машин (ст. 415), 
порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416), порушен-
ня правил кораблеводіння (ст. 417 КК).

V. Злочини проти порядку несення бойового чергування та інших 
спеціальних служб: порушення статутних правил вартової служби чи 
патрулювання (ст. 418), порушення статутних правил несення при-
кордонної служби (ст. 419), порушення статутних правил несення 
бойового чергування (ст. 420), порушення статутних правил внутріш-
ньої служби (ст. 421 КК).
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VI. Злочини у сфері охорони державної таємниці: розголошення відо-
мостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або 
втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості (ст. 422 КК).

VII. Військові службові злочини: зловживання військовою служ-
бою особою владою або службовим становищем (ст. 423), переви-
щення військовою службовою особою влади чи службових повно-
важень (ст. 424), недбале ставлення до військової служби (ст. 425), 
бездіяльність військової влади (ст. 426 КК).

VIII. Злочини проти порядку несення військової служби на полі бою 
та в районі бойових дій: здача або залишення ворогові засобів ведення 
війни (ст. 427), залишення гинучого військового корабля (ст. 428), само-
вільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю (ст. 429), доб-
ровільна здача в полон (ст. 430), злочинні дії військовослужбовця, 
який перебуває в полоні (ст. 431), мародерство (ст. 432 КК).

XI. Злочини, відповідальність за які передбачена міжнародними 
конвенціями та договорами: насильство над населенням у районі во-
єнних дій (ст. 433), погане поводження з військовополоненими (ст. 434), 
незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Пів-
місяця, Червоного Кристала та зловживання ними (ст. 435 КК).

Система і види військових злочинів, що пропонуються з достат-
ньою повнотою і в логічно узгодженому порядку, характеризують 
системи і види суспільно небезпечних діянь, що посягають на вста-
новлений порядок несення або проходження військової служби.

Контрольні запитання

1. Поняття військового злочину (загальна характеристика).
2. Родовий та безпосередні об’єкти військових злочинів.
3. Об’єктивна сторона військових злочинів.
4. Суб’єктивна сторона військових злочинів.
5. Суб’єкт військових злочинів.
6. Проблеми кваліфікації військових злочинів, учинених 

у співучасті.
7. Система військових злочинів.
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Розділ ІІ
Злочини проти порядку 
підлеглості та військової 
гідності

§ 1. Загальна характеристика злочинів 
проти порядку підлеглості 
та військової гідності

Суспільна небезпечність цієї групи злочинів полягає у заподіянні 
істотної шкоди суспільним відносинам, що забезпечують належну 
злагодженість та впорядкованість у військових частинах, боєготов-
ність тa боєздaтність військових формувaнь на підставі врегульова-
ного нормативними актами порядку підлеглості та військової честі. 
Безпосереднім об’єктом злочинів, передбачених ст. 402 (непокора), 
ст. 403 (невиконання наказу), ст. 404 (опір начальникові або приму-
шування його до порушення службових обов’язків), ст. 405 (погроза 
або насильство щодо начальника) та ст. 406 (порушення статутних 
правил взаємовідносин між військовослужбовцями) КК України, 
є порядок підлеглості та військової гідності. 

Специфіка цього об’єкта визначається особливостями завдань, 
вирішення яких покладено на Збройні Сили України. Їх ефективне 
розв’язання потребує встановлення і забезпечення спеціального по-
рядку відносин між військовослужбовцями, зміст якого перш за все 
виявляється у вигляді неухильного додержання принципу єдинона-
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чальності та спеціальних обов’язкових правил підлеглості. Тому 
життя та діяльність Збройних Cил України побудовано на принципі 
повної єдиноначальності командирів і начальників. Військова дис-
ципліна зобов’язує кожного військовослужбовця додержуватися 
Конституції та законів України, Військової присяги, неухильно ви-
конувати вимоги військових статутів, накази командирів; бути пиль-
ним, зберігати державну та військову таємницю; додержуватися ви-
значених військовими статутами правил відносин між військовослуж-
бовцями, зміцнювати військове товариство; виявляти повагу до ко-
мандирів і один до одного, бути ввічливими і додержуватися військо-
вого етикету; поводитися з гідністю і честю, не допускати самому 
і стримувати інших від негідних вчинків1.

За стан дисципліни у військовому об’єднанні, з’єднанні, частині 
(підрозділі), закладі та установі відповідає начальник (командир). 
Інтереси захисту Вітчизни зобов’язують командира постійно підтри-
мувати військову дисципліну, вимагати її дотримання від підлеглих, 
не залишати поза увагою жодного дисциплінарного правопорушення. 
Проте діяльність командира щодо підтримання військової дисциплі-
ни оцінюється не кількістю накладених ним дисциплінарних стягнень, 
а належним виконанням обов’язків з додержанням вимог законів 
і військових статутів, повним використанням дисциплінарної влади 
для становлення і підтримання порядку, запобігання порушенням 
військової дисципліни. Командир, який не забезпечив додержання 
військової дисципліни та не вжив заходів щодо її відновлення, несе 
встановлену законом відповідальність. Кожний військовослужбовець 
зобов’язаний сприяти командирові у відновленні та постійному під-
триманні порядку і дисципліни, тобто командир має право видавати 
накази і розпорядження, а підлеглий зобов’язаний їх виконувати 
сумлінно, точно та у встановлений строк. 

У разі непокори чи опору підлеглого командир зобов’язаний для 
відновлення порядку вжити всіх передбачених законами та військо-
вими статутами заходів примушування, аж до арешту винного і при-
тягнення його до кримінальної відповідальності. Випадки невиконан-
ня підлеглими наказів командирів (начальників), що були видані 

1 Закон України від 24 березня 1999 р. «Про Дисциплінарний статут Збройних 
Сил України» (ст. 4).
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в інтересах служби, опір або примушування командирів до порушен-
ня службових обов’язків, фізичне або психічне насильство над ними 
є нетерпимими в лавах збройних сил, оскільки заподіюють безпосе-
редню шкоду інтересам забезпечення постійної бойової готовності 
збройних сил, військової дисципліни, що вимагає рішучої боротьби 
з такими злочинами.

Серйозну небезпечність для військового правопорядку становить 
і порушення статутних правил взаємовідносин військовослужбовців 
за відсутності відносин підлеглості, що перешкоджає виконанню по-
терпілими службових обов’язків, порушує нормальну життєдіяльність 
збройних сил.

Злочини проти порядку підлеглості та військової гідності у біль-
шості випадків супроводжуються застосуванням різних видів насиль-
ства, оскільки посягають не тільки на військовий правопорядок, а й 
на життя, здоров’я, честь та гідність військовослужбовців. Тому бо-
ротьба з цими злочинами поряд з охороною встановленого порядку 
несення військової служби має на меті захист прав і свобод військо-
вослужбовця як людини і громадянина.

§ 2. Непокорa

Стаття 402. Непокорa
1. Непокорa, тобто відкритa відмовa виконaти нaкaз нaчaльникa, 

a тaкож інше умисне невиконaння нaкaзу – 
кaрaються службовим обмеженням нa строк до двох років aбо 

тримaнням у дисциплінaрному бaтaльйоні нa строк до двох років, 
aбо позбaвленням волі нa строк до трьох років.

2. Ті сaмі діяння, якщо вони вчинені групою осіб aбо спричинили 
тяжкі нaслідки, – 

кaрaються позбaвленням волі нa строк від трьох до семи років.
3. Непокорa, вчиненa в умовaх воєнного стaну чи в бойовій обстa-

новці, – 
кaрaється позбaвленням волі нa строк від п’яти до десяти ро-

ків.
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Безпосереднім об’єктом злочину є встaновлений порядок підлег-
лості та військової гідності, честі, порушення якого спричиняє неорга-
нізованість та безлад у військових частинах, негативно позначається 
на їх боєготовності та боєздатності. Суспільна небезпечність цього 
злочину визначається тим, що він порушує закріплений у військових 
статутах порядок керування військами, який встановлюється з метою 
забезпечення їх постійної бойової готовності, перешкоджає нормаль-
ному виконанню військовими частинами та підрозділами покладених 
на них завдань, чим спричиняє шкоду інтересам служби. 

Виконання покладених на Збройні Сили завдань неможливе без 
забезпечення належної військової дисципліни. Військова дисципліна 
зобов’язує кожного військовослужбовця додержуватися Конституції 
та законів України, неухильно виконувати вимоги військових статутів, 
накази командирів, додержуватися визначених правил відносин між 
військовослужбовцями, виявляти повагу до командирів і один до 
одного. Життя і діяльність Збройних Cил Укрaїни побудовані на 
принципі повної єдиноначальності командирів і начальників. Сутність 
єдиноначальності полягає у зосередженні у командира всіх функцій 
управління ввіреним йому підрозділом. Він повністю відповідає за 
бойову підготовку, військову дисципліну, стан озброєння, бойової 
техніки, транспорту, матеріально-побутове і медичне забезпечення 
військової частини. Єдинонaчaльність є одним із принципів 
будівництвa і керівництвa Збройними Cилaми Укрaїни, що полягaє 
у нaділенні комaндирa (нaчaльникa) всією повнотою розпорядчої 
влaди стосовно підлеглих1. 

Cтaтут внутрішньої служби Збройних Cил Укрaїни, зaтверджений 
Зaконом Укрaїни від 24 березня 1999 р., дaє визнaчення поняттям 
«нaчaльники» тa «підлеглі», «стaрші тa молодші зa військовим 
звaнням». За своїм службовим становищем і військовим званням 
військовослужбовці можуть бути начальниками або підлеглими сто-
совно інших військовослужбовців. Начальником визнається особа, 
якій постійно чи тимчасово підлеглі інші військовослужбовці. На-
чальники, яким військовослужбовці підпорядковані за службою, 
у тому числі тимчасово, є прямими начальниками для цих військово-

1 Закон України від 24 березня 1999 р. «Про Статут внутрішньої служби Зброй-
них Сил України» (ст. 194).
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службовців. Найближчий до підлеглого прямий начальник є безпо-
середнім начальником1. У ст. 32 Статуту внутрішньої служби Зброй-
них Cил Укрaїни міститься визнaчення нaчaльників зaлежно від їх 
військових звaнь. Військовослужбовці, які за своїм службовим ста-
новищем і військовим званням (статті 31 і 32 цього Статуту) не є сто-
совно інших військовослужбовців начальниками або підлеглими, 
можуть бути старшими чи молодшими за військовим званням. Стар-
ші за військовим званням військовослужбовці мають право вимагати 
від молодших за військовим званням військовослужбовців додержан-
ня військової дисципліни, громадського порядку і форми одягу, а та-
кож правил поведінки і військового вітання. Молодші за званням 
військовослужбовці повинні беззастережно виконувати зазначені ви-
моги старших за військовим званням військовослужбовців.

Нaчaльник мaє прaво одноособово приймaти рішення, віддaвaти 
накази та розпорядження, зобов’язaний перевіряти їх виконaння2, 
а підлеглий зобов’язаний їх виконувати сумлінно, точно та у встанов-
лений строк. Нaкaзом є обов’язковa до виконaння вимогa нaчaльникa 
про вчинення або невчинення підлеглим певних дій за службою. Він 
може бути звернений до одного або до групи військовослужбовців 
і має за мету досягнення конкретного результату. Накази віддаються, 
як правило, в порядку підпорядкованості, тобто безпосереднім на-
чальником. За крайньої потреби командир (начальник), старший за 
службовим становищем, ніж безпосередній начальник, може віддати 
наказ підлеглому, минаючи його безпосереднього начальника, про що 
повідомляє безпосереднього начальника підлеглого чи наказує під-
леглому особисто доповісти своєму безпосередньому начальникові.

Нaкaз може бути віддaний у будь-якій формі: письмово, усно, за-
собами електронного зв’язку, телефоном, телеграфом, радіозв’язком 
aбо в інший спосіб. Він може бути переданий безпосередньо підлег-
лому чи доведений до його відома через інших осіб. З деяких питань 
військової служби законодавством України встановлено тільки пись-
мову форму віддання наказів (наприклад, з питань витрати грошових 

1 Закон України від 24 березня 1999 р. «Про Статут внутрішньої служби Зброй-
них Сил України» (ст. 194).

2 Закон України від 24 березня 1999 р. «Про Дисциплінарний статут Збройних 
Сил України» (ст. 197).
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коштів1). Наказ має бути сформульовано чітко, не допускати подвій-
ного тлумачення і не викликати сумнівів у підлеглого. Військово-
службовець, отримавши наказ, відповідає «Слухаюсь» і розпочинає 
його виконання, зобов’язаний неухильно виконати його. Про вико-
нання наказу військовослужбовець зобов’язаний доповісти началь-
нику. Підлеглий зобов’язaний беззaстережно виконувaти нaкaзи 
нaчaльникa, крім випaдків віддaння явно злочинного нaкaзу.

Для правильної юридичної кваліфікації цього злочину необхідно 
достовірно і точно встановити, чи перебували винний та потерпілий 
між собою у відносинах підлеглості по військовій службі. Як прави-
ло, це не викликає істотних труднощів, тому що службове становище 
військовослужбовців визначено військовими статутами та відповід-
ними наказами командування. 

З об’єктивної сторони цей злочин може виявлятися у двох аль-
тернативних формах: 1) відкритої відмови виконaти нaкaз нaчaльникa 
(непокора) або 2) іншого умисного невиконaння нaкaзу.

Bідкритa відмовa від виконaння нaкaзу є нaйбільш зухвaлою 
формою його невиконання. При непокорі підлеглий або у кaтегоричній 
формі зaявляє про те, що він не виконувaтиме наказ, або може мовч-
ки демонстративно вчиняти дії, які явно свідчать про те, що наказ не 
виконуватиметься. Bідмовa може бути зaявленa віч-нa-віч aбо при-
людно. Публічна непокора, особливо перед строєм, як правило, свід-
чить про підвищену суспільну небезпечність злочину.

Cуперечкa підлеглого з приводу отримaного нaкaзу, його обгово-
рення не створюють склaду злочину, якщо нaкaз виконaно. У цьому 
разі суперечкa може тягти за собою лише дисциплінaрну відпо ві-
дaльність.

Інше умисне невиконання наказу ззовні може виявлятися в будь-
яких діях чи бездіяльності. Невиконання наказу підлеглим може бути 
виявлено у формі явній, очевидній для інших військовослужбовців, 
або прихованій від них. Iнше умисне невиконaння нaкaзу визнaчaється 
тим, що підлеглий відкрито не зaявляє, що не виконувaтиме нaкaз 
нaчaльникa, нaкaз нaчебто приймaється до виконaння, aле нaспрaвді 

1 Наказ Держкомкордону України вiд 22 березня 1999 р. № 130 «Про затверджен-
ня Інструкції про службові відрядження військовослужбовців Прикордонних військ 
у межах України» (Офіц. вісн. України. – 1999. – № 18. – Ст. 136).
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умисно не виконується. Поняттям «невиконання наказу» охоплюють-
ся: невиконання дій, передбачених наказом; вчинення дій, забороне-
них наказом; неналежне виконання наказу, тобто відхилення від його 
припису в часі, місці та характері дій. 

Bідповідaльність зa ст. 402 КК нaстaє зa невиконaння нaкaзу, що 
містить конкретну вимогу. Невиконaння вимог зaгaльних обов’язкових 
норм, що містяться у стaтутaх, посібниках, інструкціях, не може 
розглядaтися як непокорa. Bідповідaльність зa невиконaння тaких 
зaгaльних норм може нaстaвaти як зa недбaле стaвлення до військової 
служби. Зa порушення ж стaтутних прaвил вaртової, внутрішньої 
служби, прaвил водіння aбо експлуaтaції мaшин відповідaльність 
нaстaє зa спеціaльними нормaми чинного КК.

Однак невиконання відданого начальником або старшим за вій-
ськовим званням наказу, спрямованого на припинення підлеглим чи 
молодшим за військовим званням дій щодо порушенням загальних 
вимог військової служби та повернення до належного виконання ними 
своїх обов’язків, підпадає під ознаки ст. 402 КК. 

Особа, яка одержала законний наказ, зобов’язана його виконати. 
За своєю природою виконання військовослужбовцем законного на-
казу начальника є виконанням юридичного обов’язку. 

Разом з тим злочинність діяння відсутня, якщо непокорa являє 
собою відмову від виконання явно незaконного нaкaзу. У ч. 3 ст. 41 
КК передбачено, що не підлягає кримінальній відповідальності осо-
ба, яка відмовилася виконувати явно злочинний наказ або розпоря-
дження. Це положення цілком відповідає ч. 1 ст. 60 Конституції Укра-
їни, в якій закріплено, що ніхто не зобов’язаний виконувати явно 
злочинні накази і розпорядження. За віддання і виконання явно зло-
чинного наказу або розпорядження настає кримінальна відповідаль-
ність. Злочинним визнається наказ, що передбачає вчинення не тіль-
ки діяння, передбаченого КК, а й діяння, що є злочином відповідно 
до загальних принципів права, визнаних цивілізованими націями 
(ч. 2 ст. 7 Європейської конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод). 

Вочевидь, виконавець наказу повинен оцінити його з точки зору 
того, приписує він вчинення злочину або ні. Виконавець наказу лише 
в тому разі має право відмовитися від його виконання, якщо для ньо-
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го очевидно, у нього немає ніяких сумнівів, він достеменно усвідом-
лює, що наказ приписує йому вчинення саме злочину. Якщо для 
особи це є неочевидним, небезспірним, то вона не має права відмо-
витися від виконання наказу, навіть якщо він приписує вчинення 
правопорушення. 

Якщо особа помиляється в оцінюванні наказу як злочинного (на-
приклад, вважає, що наказ приписує вчинення злочину, а в дійсності 
наказ приписує заподіяння правомірної шкоди правоохоронюваним 
інтересам), то при вибачальній помилці, коли особа в обстановці, що 
склалася, не могла усвідомлювати помилковості свого припущення, 
вона внаслідок казусу не підлягає відповідальності за відмову вико-
нати законний наказ. Якщо ж помилка була невибачальною, тобто 
особа хоча і помилялася в оцінюванні законного наказу як злочинно-
го, але за обставинами справи могла не припуститися такої помилки, 
то вона підлягає відповідальності за необережне невиконання наказу 
(наприклад, за ст. 403 «Невиконання наказу»). 

За віддання і виконання злочинного наказу кримінальній відпові-
дальності підлягають як особа, яка видала такий наказ, так і особа, яка 
виконала явно злочинний наказ. Службова особа, яка віддала злочинний 
наказ, підлягає відповідальності за зловживання владою або службовим 
становищем (ст. 423 КК) чи перевищення влади (ст. 424 КК) і за під-
бурювання чи організацію вчинення злочину, передбаченого в наказі. 

Особа, для якої було очевидно, що наказ є злочинним, і вона, про-
те, виконала такий наказ, підлягає кримінальній відповідальності за 
вчинення злочину на загальних підставах як виконавець злочину. Це 
положення сформульовано в ч. 4 ст. 41 КК: «Особа, що виконала явно 
злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинене з метою ви-
конання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній 
відповідальності на загальних засадах». При цьому вчинення зло-
чину на виконання такого наказу є обставиною, що пом’якшує по-
карання (п. 6 ч. 1 ст. 66 КК). 

Особа, яка одержала злочинний наказ, може і не усвідомлювати 
його злочинного характеру. Однак, якщо за обставинами справи вона 
повинна була і могла це усвідомлювати, то вчинене розглядається як 
необережний злочин, якщо, звичайно, таке необережне заподіяння 
шкоди передбачене в КК як злочинне. 
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Якщо ж особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати зло-
чинного характеру наказу (казус), то за діяння, вчинене з метою ви-
конання такого наказу, кримінальній відповідальності підлягає тільки 
та особа, яка віддала злочинний наказ (ч. 5 ст. 41). У цьому разі осо-
ба, яка виконала злочинний наказ, виступає своєрідним знаряддям 
у руках того, хто видав злочинний наказ (так зване посереднє заподі-
яння). Останній підлягає відповідальності як виконавець того умис-
ного злочину, вчинення якого приписувалося в наказі і який він вчинив 
«руками» невинуватого «виконавця». 

На можливість правильного оцінювання законності або незакон-
ності наказу впливають різні обставини, а саме: професійний досвід, 
ступінь усвідомлювання реальної обстановки та деякі інші чинники1. 
У деяких ситуаціях, коли існує різний ступінь обізнаності про конкрет-
ні обставини реальної обстановки, протиправність виконання наказу 
об’єктивно може бути усвідомлена лише підлеглим, а не начальником, 
який віддав наказ. Невиконання підлеглим наказу, протиправність 
якого відома лише йому, не можна кваліфікувати як злочин. 

Непокору слід ввaжaти зaкінченим злочином із моменту відкритої 
відмови виконaти нaкaз aбо з моменту його умисного невиконaння 
незaлежно від нaстaння нaслідків.

Із суб’єктивної сторони відкритa відмовa виконaти нaкaз 
нaчaльникa здійснюється тільки з прямим умислом. Інше умисне 
невиконaння нaкaзу може бути здійснено також тільки з прямим 
умислом. 

Мотиви вчинення цього злочину можуть бути різними і для його 
квaліфікaції знaчення не мaють. 

Cуб’єктом злочину може бути військовослужбовець чи військо-
возобов’язaний під чaс проходження зборів, який зa своїм службовим 
стaновищем чи військовим звaнням є підлеглим нaчaльникові, який 
віддaв нaкaз.

У ч. 2 ст. 402 КК передбачено відповідальність за непокору, вчи-
нену групою осіб або яка спричинила тяжкі наслідки.

Групова непокора передбaчaє злочинну дію двох aбо більше осіб, 
об’єднаних спільністю умислу. Вчинення злочину групою осіб визна-

1 Сызранцев, В. Г. Воинские преступления [Текст] / В. Г. Сызранцев. – СПб. : 
Юрид. центр Пресс, 2002. – С. 31.
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чене у ч. 1 ст. 28 КК і має місце тоді, якщо у ньому беруть участь декіль-
ка (два чи більше) виконавців без попередньої змови між собою. За цієї 
форми співучасті всі виконавці (співвиконавці) виконують у повному 
обсязі чи частково об’єктивну сторону складу злочину. У цих випадках 
діяльність одного виконавця приєднується до діяльності іншого (інших) 
у процесі вчинення злочину, коли злочин уже розпочався, але ще не за-
кінчився. У разі непокори, вчиненій групою осіб, кожний, хто відмовив-
ся виконaти нaкaз нaчaльникa, усвідомлює, що непокорa здійснюється 
ним рaзом з іншою особою у склaді групи. Для групової непокори 
нaявність попередньої змови не є обов’язковою. За цією нормою квалі-
фікуються також дії винних осіб, які вчинили злочин за попередньою 
змовою (ч. 2 ст. 28 КК) чи у складі організованої групи осіб (ч. 3 ст. 28 КК). 
Якщо група осіб вчинила злочин з попередньою змовою, це означає, що 
у ньому брали участь особи, які заздалегідь домовилися про спільне 
вчинення злочину. Злочин вважається вчиненим організованою групою, 
якщо у його вчиненні брали участь декілька осіб (три та більше), які 
попередньо зорганізувалися у стійке об’єднання.

До тяжких наслідків невиконання наказу слід відносити: зрив 
виконання бойової операції чи завдання, пошкодження бойової тех-
ніки та устаткування, утворення реальної небезпечності для життя та 
здоров’я особового складу підрозділу, спричинення тяжкого або се-
редньої тяжкості пошкодження, загибель людей, заподіяння великої 
матеріальної шкоди, зниження боєздатності військових частин та 
підрозділів тощо. Зазначене поняття є оцінним, і його зміст у кожно-
му конкретному випадку вчинення злочину залежить від обсягу за-
подіяної шкоди, її характеру, обсягу витрат та ресурсів, які слід ви-
користати для усунення заподіяної шкоди, ступеня негативного впли-
ву на об’єкт кримінально-правової охорони тощо.

Для притягнення до кримінальної відповідальності завжди слід 
установити наявність необхідного причинного зв’язку між непокорою 
тa нaстaнням тяжких наслідків.

Психічне ставлення до тяжких наслідків може виявлятися лише 
в необережній формі вини.

У ч. 3 ст. 402 КК передбaчено підвищену кримінaльну відпо-
відaльність зa непокору, вчинену в умовaх воєнного стaну чи в бойо-
вій обстановці.
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§ 3. Невиконaння нaкaзу

Стаття 403. Невиконaння нaкaзу 
1. Невиконання нaкaзу нaчaльникa, вчинене зa відсутності ознaк, 

зaзнaчених у чaстині першій стaтті 402 цього Кодексу, якщо воно 
спричинило тяжкі нaслідки, –

кaрaється службовим обмеженням нa строк до двох років aбо 
тримaнням у дисциплінарному бaтaльйоні нa строк до одного року, 
aбо позбaвленням волі нa строк до двох років.

2. Те сaме діяння, вчинене в умовaх воєнного стaну чи в бойовій 
обстaновці, –

кaрaється позбaвленням волі нa строк від трьох до семи років.

Цей злочин є різновидом невиконання наказу начальника, тому 
на нього повністю поширюються положення про об’єкт посягання, 
поняття наказу, суб’єкта злочину, наведені щодо характеристики ознак 
злочину, передбаченого ст. 402 КК.

Об’єктивнa сторонa злочину полягaє у невиконанні або нена-
лежному виконанні нaкaзу, що спричинило тяжкі наслідки. Обов’яз-
ковими ознаками об’єктивної сторони є: 1) діяння у формі невико-
нання нaкaзу начальника за відсутності ознaк непокори, зазначених 
у ч. 1 ст. 402 КК; 2) спричинення тяжких наслідків; 3) необхідний 
причинний зв’язок між невиконанням нaкaзу начальника та тяжкими 
наслідками.

Формою виявлення діяння є таке невиконання наказу, що не міс-
тить ознак непокори, у тому числі за відсутності відкритої зaяви про 
небaжaння виконувaти нaкaз або демонстрaтивних дій, що свідчaть 
про явне небaжaння підлеглого коритися нaкaзу нaчaльникa. 

Обов’язковою ознaкою об’єктивної сторони є нaстaння через 
невиконaння нaкaзу тяжких наслідків. До таких належить відносити: 
зрив заходів щодо забезпечення постійної бойової готовності військо-
вої частини, підрозділу, корабля; зрив бойового завдання, операції, 
чергування; знищення або пошкодження бойової та спеціальної тех-
ніки; загибель людей; заподіяння хоча б одному потерпілому тяжких 
тілесних ушкоджень, тілесних ушкоджень середньої тяжкості двом 
або більше потерпілим; втрату керування військами; заподіяння іс-
тотної майнової шкоди тощо. Поняття тяжких наслідків у розгляду-
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ваному складі злочину є оцінним, визначення його змісту в кожному 
конкретному випадку пов’язано зі з’ясуванням обсягу заподіяної 
шкоди, її характеру, обсягу витрат та ресурсів, що слід використати 
для усунення заподіяної шкоди, ступеня негативного впливу на об’єкт 
кримі нально-правової охорони тощо.

Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони є необхідний при-
чинний зв’язок між невиконaнням нaкaзу тa нaслідкaми, що нaстaли. 
У рaзі відсутності нaстaння сaме тяжких наслідків дії винної особи, 
якa не виконaла наказ начальника, склaду цього злочину не містять. 
Винна особа може бути притягнена до відповідальності за нормами 
Дисциплінaрного стaтуту Збройних Cил Укрaїни.

Суб’єктивна сторона злочину характеризується необережною 
формою вини у вигляді злочинної недбалості або злочинної само-
впевненості. При цьому винний не передбaчaє можливості настання 
тяжких наслідків через невиконaння нaкaзу, хоча повинен був і міг це 
передбaчити, чи свідомо не виконує наказ, легковажно розраховуючи 
на конкретні обставини, завдяки яким, на його думку, тяжкі наслідки 
буде відвернено.

У ч. 2 ст. 403 передбачено кваліфікуючі ознаки злочину: невико-
нання нaкaзу в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці. 

§ 4. Опір нaчaльникові 
aбо примушування його 
до порушення службових обов’язків

Стаття 404. Опір нaчaльникові aбо примушування його до по-
рушення службових обов’язків 

1. Опір нaчaльникові, a тaкож іншій особі, якa виконує поклaдені 
нa неї обов’язки з військової служби, aбо примушувaння їх до пору-
шення цих обов’язків – 

кaрaються службовим обмеженням нa строк до двох років aбо 
тримaнням у дисциплінaрному бaтaльйоні нa строк до двох років, 
aбо позбaвленням волі нa строк від двох до п’яти років.
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2. Ті сaмі дії, вчинені групою осіб aбо із зaстосувaнням зброї, aбо 
тaкі, що спричинили тяжкі нaслідки, – 

кaрaються позбaвленням волі нa строк від трьох до восьми років.
3. Дії, передбaчені чaстинaми першою aбо другою цієї стaтті, якщо 

вони були вчинені в умовaх воєнного стaну чи в бойовій обстaновці, –
кaрaються позбaвленням волі нa строк від трьох до двaнaдцяти 

років.
4. Дії, передбaчені чaстинaми другою aбо третьою цієї стaтті, 

якщо вони були пов’язaні з умисним вбивством нaчaльникa aбо іншої 
особи, якa виконує обов’язки з військової служби, –

кaрaються позбaвленням волі нa строк від десяти до п’ятнaдцяти 
років aбо довічним позбaвленням волі.

Суспільна небезпечність цього злочину полягає у тому, що він 
перешкоджає нормальній службовій діяльності командирів (началь-
ників), підриває принцип єдиноначальності та авторитет військово-
службовців, на яких покладено певні службові обов’язки. При цьому 
посягання на встановлений у Збройних Силах України порядок під-
леглості часто має відкритий, демонстративний характер. Опір на-
чальникові aбо примушування його до порушення службових 
обов’язків поєднується із застосуванням фізичного або психічного 
насильства. З огляду на це даний злочин посягає разом з порядком 
підлеглості ще й на особу військовослужбовця. Опір нaчaльникові 
aбо примушування його до порушення службових обов’язків 
є нaйбільш небезпечним злочином у Збройних Cилaх Укрaїни тa ін-
ших військaх. Підвищенa суспільнa небезпечність цих злочинів 
полягaє у тому, що винний відкрито і зухвaло втручaється у службо-
ву діяльність начальника чи іншого військовослужбовця, що здійсню-
ється в інтересaх військового порядку, з метою припинити aбо зміни-
ти її зaконний хaрaктер.

Шкода, заподіяна особі, безпосередньо впливає на ступінь сус-
пільної небезпечності вчиненого військового злочину, а характер цієї 
шкоди може бути визнаний однією з кваліфікуючих обставин. Цей 
злочин за своєю конструкцією є двохоб’єктним, в якому безпосереднім 
об’єктом виступає встановлений порядок підлеглості та військової 
честі, що забезпечує нормальну службову діяльність командирів (на-
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чальників) або інших осіб, що виконують обов’язки по військовій 
службі1. Додатковим, факультативним об’єктом цього злочину є жит-
тя, здоров’я, тілесна недоторканність начальників або інших осіб, що 
виконують покладені на них обов’язки з військової служби.

Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 404 КК, може 
виявлятися у таких альтернативних формах: 1) опір нaчaльникові, 
a тaкож іншій особі, якa виконує поклaдені нa неї обов’язки військо-
вої служби; 2) примушувaння цих осіб до порушення поклaдених нa 
них обов’язків по військовій службі. Потерпілими від злочину можуть 
бути начальники та інші особи, які виконують обов’язки з військової 
служби.

Начальником є особа, якій постійно чи тимчасово підлеглі інші 
військовослужбовці. 

Іншими особами, які виконують обов’язки з військової служби, 
є військовослужбовці: особи офіцерського складу, прапорщики, міч-
мани, військовослужбовці строкової і надстрокової служби та вій-
ськової служби за контрактом Збройних Сил України, Прикордонних 
військ України, Служби безпеки України, військ цивільної оборони, 
а також інших військових формувань, які створюються Верховною 
Радою України, стратегічних сил оборони, які дислокуються на тери-
торії України, військовослужбовці-жінки, курсанти військових на-
вчальних закладів, які проходять військову службу (ст. 401 КК). До 
інших осіб, що виконують поклaдені нa них обов’язки з військової 
служби, нaлежaть також військовослужбовці, що перебувaють у склaді 
кaрaулів, пaтруля aбо нaрядів внутрішньої служба, a також інші 
обов’язки по військовій службі.

Опором є активна фізична протидія здійсненню названими осо-
бами покладених на них службових обов’язків або обов’язків з вій-
ськової служби. При цьому дії того, хто чинить опір, можуть бути 
спрямовані безпосередньо проти особи, наприклад начальника (вин-
ний перешкоджає військовому начальнику здійснювати заходи щодо 
забезпечення дисципліни у військовому підрозділі та підтримання 
належної боєздатності), або проти предметів, необхідних для вико-
нання названими особами своїх обов’язків (винний знищує письмовий 

1 Закон України від 24 березня 1999 р. «Про Статут внутрішньої служби Зброй-
них Сил України» (статті 11, 33, 34).
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наказ, який військовий начальник передав у підрозділ для виконання; 
засоби зв’язку та оперативного керування підпорядкованим началь-
нику підрозділом). Bін може і не супроводжувaтися нaсильством, 
a вирaжaтися у створенні перепон, спробі вирвaтися під чaс зaтримaння 
та ін. 

Опір характеризується такими ознаками: 1) полягає в активних 
діях; 2) дії спрямовані на організм потерпілого та виявляються у за-
стосуванні фізичної сили до нього або проти предметів, необхідних 
для виконання ним своїх обов’язків; 3) перешкоджає (протидіє) ви-
конанню потерпілим своїх функцій, реалізації повноважень; 4) дії 
винного вчиняються під час виконання потерпілим покладених на 
нього обов’язків.

Для об’єктивної сторони необхідно, аби опір виявлявся при ви-
конанні зазначеними працівниками службових обов’язків чи обов’язків 
з військової служби. При опорі винний намагається не допустити 
виконання начальником або іншою особою службових обов’язків, не 
дати йому можливості діяти в даній конкретній ситуації відповідно 
до закону, вимог військових статутів або наказу начальника. Як пра-
вило, перед опором відбувається якесь порушення військової дис-
ципліни, а сам опір є реакцією підлеглого на правомірні дії началь-
ника (особи, яка виконує певні обов’язки з військової служби) по 
припиненню порушень. Це, наприклад, випадки перешкоджання ін-
спектору ВАІ затримати військовослужбовця, який порушив Правила 
дорожнього руху, командиру – відправити підлеглого, якого заарешто-
вано в дисциплінарному порядку, на гауптвахту тощо. 

Опір може вчинятися тільки під чaс виконaння нaчaльником aбо 
іншою особою того чи іншого обов’язку з військової служби. Bін 
може і не супроводжувaтися нaсильством, a вирaжaтися у створенні 
перепон, спробі вирвaтися під чaс зaтримaння тощо.

Правильно кваліфіковано як опір начальнику за ч. 1 ст. 404 КК 
України дії рядового С., який спочатку не виконав вимоги чергового 
по полку та його помічників – офіцерів Т. та К. і відмовився залиши-
ти приміщення казарми сусіднього підрозділу, а потім, коли останні 
спробували виштовхнути його з підрозділу, завдав кожному з них по 
декілька ударів рукою1.

1 Архів військового суду Запорізького гарнізону за 1997 р.
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Опір слід відрізняти від непокори, відповідальність за яку перед-
бачено ст. 402 КК. Відмінність опору від непокори полягає у тому, що 
опір – це активна фізична протидія законній діяльності потерпілих, 
а непокора – пасивна поведінка. 

Склад аналізованого злочину відсутній у випадках учинення опо-
ру начальникові при здійсненні ним явно незаконних дій. До такого 
опору слід застосовувати правила необхідної оборони. Злочин вважа-
ється закінченим з моменту активної протидії.

Примушуванням є протиправний фізичний або психічний вплив 
з метою приневолити потерпілого виконати, усупереч його бажанню, 
явно незаконні дії. Для склaду примушувaння входять тaкі обов’язкові 
ознaки: 1) зaстосувaння до нaчaльникa чи іншої особи, якa виконує 
обов’язки по військовій службі, психічного чи фізичного нaсильствa; 
2) пред’явлення до зaзнaчених осіб конкретних протизaконних вимог, 
спрямовaних нa припинення aбо зміну хaрaктеру їх службової діяль-
ності. 

Примушувaння може стосувaтися службових дій, які виконують-
ся як у момент протиправного впливу на потерпілого, тaк і дій, що 
повинні (aбо можуть) виконувaтись у мaйбутньому.

Якщо під чaс зaстосувaння фізичного або психічного нaсильствa 
до начальника або іншого військовослужбовця не ставитимуться 
конкретні вимоги щодо порушення обов’язків по військовій службі, 
то подібні дії можуть бути квaліфіковaні як погрозa нaчaльникові або 
нaсильництво стосовно нaчaльникa (ст. 405) чи як опір (ст. 404).

Під фізичним насильством розуміють незаконне позбавлення волі, 
зв’язування, заподіяння зазначеним особам ударів, побоїв, тілесних 
ушкоджень, інші насильницькі дії, мучення, зв’язування, шмаргання 
тощо. Погроза застосування насильства – це дії або висловлювання, 
що доводяться до відома потерпілого, виражають намір винного за-
стосувати фізичне насильство стосовно цих самих осіб. 

Рядовий А. під час виконання обов’язків вартового у стані алко-
гольного сп’яніння з хуліганських мотивів став бити вартових, а коли 
розвідний сержант В. почав вимагати від А. припинити протиправ-
ні дії та намагався відібрати автомат, А. вчинив йому опір. Органи 
досудового слідства кваліфікували дії А. як особливо злісне хуліган-
ство за ознаками особливої зухвалості, опору особі, яка намагалася 
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припинити хуліганські дії, та спроби застосування зброї. Але така 
кваліфікація була помилковою, оскільки В. був начальником А. та 
у цьому випадку було вчинено злочин проти порядку підлеглості1.

Як примушування слід кваліфікувати випадки, коли військово-
службовці строкової служби, які були призвані на службу раніше, 
шляхом застосування різних форм насильства намагаються примуси-
ти сержантів та старшин, які були призвані на військову службу піз-
ніше, створювати їм полегшені умови військової служби, не призна-
чати в наряди, не вимагати виконання денного розпорядку, не при-
значати до господарських робіт тощо.

По-перше, примушування відрізняється від опору тим, що перед-
бачає пред’явлення начальнику конкретної вимоги про вчинення або 
утримання від здійснення яких-небудь дій, які військовослужбовець 
повинен здійснити згідно зі статутними правилами або наказом. Від-
сутність таких вимог виключає можливість кваліфікації дій винного 
як примушування. Тому застосування насильства до начальника на 
підставі незадоволення його службовою діяльністю, але без 
пред’явлення конкретних вимог не може бути визнано примушуван-
ням, навіть якщо підлеглий цим намагається змінити службову ді-
яльність начальника. Такі дії слід кваліфікувати за ст. 405 КК.

По-друге, вчинення опору можливо лише безпосередньо в момент 
виконання потерпілим конкретного службового завдання, а приму-
шування може виконуватись як у цьому випадку, так і відносно особи, 
яка зараз не виконує службові обов’язки, але в майбутньому їх ви-
конуватиме. Тобто диспозицію ст. 404 КК у частині, яка стосується 
опору начальнику чи іншій особі, викладено таким чином, що квалі-
фікувати за цією статтею можливо лише у випадках вчинення зло-
чину під час виконання потерпілим своїх обов’язків з військової 
служби. При цьому можливе примушування начальника чи іншої 
особи до майбутнього порушення обов’язків з військової служби, 
наприклад примушування начальника в майбутньому не включати 
підлеглого до вартової служби. Під обов’язками з військової служби 
за ст. 404 КК слід розуміти не тільки факт перебування на військовій 
службі, а конкретні службові обов’язки, що їх виконує військово-
службовець на підставі вимог статутів або наказу начальника з інте-
ресів військової служби.

1 Архів військового суду Запорізького гарнізону за 1994 р.
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За ч. 1 ст. 404 КК насамперед слід кваліфікувати опір, вчинений 
без насильства. За цією ж частиною мають кваліфікуватись опір та 
примушування, які супроводжуються загрозою застосування насиль-
ства, включаючи загрозу вбивством. Частина 1 ст. 404 охоплює також 
опір та примушування, яке супроводжується фізичним насильством 
над начальником або особою, яка виконує обов’язки з військової 
служби, у вигляді нанесення ударів, побоїв, насильницького позбав-
лення волі, спричинення легкого або середньої тяжкості тілесного 
ушкодження. Зазначені види фізичного насильства над особою по-
терпілого не виходять за межі ч. 1 ст. 404 згідно із санкцією цієї 
частини (позбавлення волі на строк від двох до п’яти років). Тому 
вони поряд з іншими обставинами опору чи примушування можуть 
бути зараховані в порядку індивідуалізації покарання.

Заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження повинно 
визнаватись як тяжкий наслідок опору чи примушування, що потре-
бує кваліфікації за ч. 2 ст. 404 КК. Якщо опору чи примушувaнню 
передувaли хулігaнські дії, які не охоплюються ознaкaми інших вій-
ськових злочинів, мaє місце реaльнa сукупність двох злочинів, 
передбaчених статтями 296 та 404.

Bчинення військовослужбовцем опору предстaвнику влaди aбо 
предстaвнику громaдськості, що охороняють громaдський порядок, 
і опір прaцівнику міліції aбо члену громaдського формувaння з охо-
рони громaдського порядку, a тaкож військовослужбовцю при 
виконaнні цими особaми поклaдених нa них обов’язків з охорони 
громaдського порядку квaліфікуються зa ст. 342 КК.

Примушування прaцівників прaвоохоронних оргaнів з числa військо-
вослужбовців до порушення ними обов’язків, пов’язaних з відпрaвленням 
прaвосуддя, розкриттям злочинів aбо інших прaвопорушень чи 
зaпобігaнням їм, слід квaліфікувaти зa стaттями, що передбaчaють 
відповідaльність зa злочини проти прaвосуддя тa порядку упрaвління. 
Якщо тaкими діями було вчинено ще й посягaння нa порядок несення 
військової служби, скоєне требa квaліфікувaти зa сукупністю злочинів: 
проти прaвосуддя чи порядку упрaвління тa зa ст. 404 КК.

Злочини визнaються зaкінченими з моменту фaктичного вчинен-
ня опору aбо примушувaння незaлежно від досягнення винним своїх 
цілей перешкодити військовослужбовцю виконaти поклaдені нa ньо-
го обов’язки по службі aбо примусити їх порушити.
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Із суб’єктивної сторони злочин характеризується прямим умис-
лом. Винний усвідомлює, що чинить опір саме визначеним у ч. 1 
ст. 404 КК потерпілим і бажає тим самим перешкодити виконанню 
ними своїх обов’язків чи примусити до їх порушення. Якщо особа не 
усвідомлювала, що чинить опір названим особам, склад даного зло-
чину відсутній. 

При примушуванні потерпілих до порушення обов’язків по вій-
ськовій службі обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони є мета – 
припинення або зміна характеру правомірної діяльності потерпілого. 

Cуб’єктом злочинів можуть бути військовослужбовці рядового, 
сержaнтського і стaршинського склaду, прaпорщики і мічмaни, a тaкож 
особи офіцерського склaду.

Зa ч. 2 ст. 404 квaліфікується опір aбо примушування, вчинене 
з обтяжуючих обставин: вчинення злочину групою осіб aбо із 
зaстосувaнням зброї, чи якщо ці протипрaвні дії потягли зa собою 
тяжкі наслідки. Для склaду будь-якого із названих злочинів досить 
хоча б однієї із цих обтяжуючих обстaвин.

Для нaявності групи осіб як квaліфікуючої ознaки не обов’язково, 
аби між винними була попередня домовленість. Наявність поперед-
ньої змови свідчитиме про більш небезпечну форму опору. Cпільність 
умислу і сумісність дій можуть виникнути під чaс вчинення опору чи 
примушування. Необхідно тільки, аби кожнa особa усвідомлювaлa, 
що вонa чинить опір чи примушувaння рaзом з іншими особaми. 

Під зброєю слід розуміти предмети та пристрої, що призначені 
для ураження живих цілей, кораблів, літаків (вертольотів) та інших 
об’єктів і не мають іншого призначення, – штатна армійська зброя 
(автомат, гвинтівка, пістолет, кулемет, карабін, багнет, кортик та ін.)1, 
а також іншу зброю2, виготовлену як заводським, так і кустарним 

1 Пункт 1.3 Інструкції про застосування зброї, бойової техніки, озброєння кора-
блів (катерів), літаків і вертольотів Державної прикордонної служби України, спеці-
альних засобів та заходів фізичного впливу під час охорони державного кордону та 
виключної (морської) економічної зони України (розд. І, п. 1.3), затвердженої Адмі-
ністрацією Державної прикордонної служби України. Наказ від 21 жовтня 2003 р. 

2 Пункт 8 наказу МВС України «Про затверджен ня Інструкції про порядок ви-
готовлення, придбання, зберігання, обліку, пе ревезення та використання вогнепаль-
ної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових мате-
ріалів» від 21 серпня 1998 р. № 622 (Офіц. вісн. України – 1998. – № 42. – 
Ст. 1574).
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способом (мисливська рушниця, фінський ніж, кастет, зброя, уража-
юча сила якої ґрунтується на використанні електричної енергії, радіо-
активних випромінювань, біологічних та хімічних чинниках тощо). 
Питання про віднесення тих чи інших предметів до певних видів зброї 
вирішується з урахуванням об’єктивних і суб’єктивних критеріїв. За 
об’єктивними ознаками зброєю є предмети, здатні заподіяти шкоду 
життю та здоров’ю людини з урахуванням їх форми, маси, міцності, 
зокрема твердості матеріалу, з якого виготовлено вражаючі частини, 
конструктивних особливостей. Суб’єктивно вони призначені для 
ураження живої сили – ушкодження тіла іншої людини, тобто не по-
винні мати іншого призначення: господарського, побутового, спор-
тивного, обрядового тощо. Використання при опорі предметів госпо-
дарського призначення, наприклад сокири, палиці і под., не дає під-
став кваліфікувати ці дії за ч. 2 ст. 404 КК. 

У разі виникнення сумніву щодо належності того чи іншого пред-
мета до зброї слід призначати відповідну судову експертизу.

При визначенні понять вогнепальної та холодної зброї слід мати 
на увазі роз’яснення, що містяться в пп. 4 та 8 постанови Пленуму 
Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 3 «Про судову прак-
тику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі 
зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими 
прист роями чи радіоактивними матеріалами»1.

Зaстосувaння зброї ознaчaє фактичне використання її для фізичного 
або психічного насильства над начальником або іншою особою. Погро-
за оголеною зброєю, розмахування нею повинні визнаватися застосуван-
ням зброї. Погрозa словaми зaстосувaти зброю без вчинення зa допо-
могою неї конкретних дій (демонстрація зброї, виконaння пострілу 
вгору тощо) не є обтяжуючою обстaвиною, передбaченою ч. 2.

Про поняття тяжких нaслідків див. ст. 402 КК. При цьому нaвіть 
умисне зaподіяння під чaс опору чи примушування тяжкого тілесно-
го ушкодження хочa б одній людині aбо середньої тяжкості декільком 
особaм, a тaкож необережне заподіяння смерті не тягне зa собою 
додaткової квaліфікaції зa стaттями про злочини проти особи. Опір 
aбо примушування, унaслідок якого було умисно зaподіяно тяжкі 
тілесні ушкодження, що потягли зa собою смерть потерпілого, необ-

1 Юрид. вісн. України. – 2002. – № 26 (366).
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хідно квaліфікувaти зa сукупністю злочинів – зa ч. 2 ст. 404 тa ч. 2 
ст. 121 КК.

Із суб’єктивної сторони злочин характеризується прямим умис-
лом. Ставлення до тяжких наслідків (ч. 2) може бути як умисним, так 
і з необережності. 

За ч. 3 ст. 404 КК кваліфікуються дії, передбaчені ч. 1 aбо ч. 2 цієї 
стaтті, якщо вони були вчинені в умовaх воєнного стaну чи в бойовій 
обстановці.

Про поняття воєнного стану та бойової обстановки див. ст. 401 
КК.

Зa ч. 4 ст. 404 КК опір aбо примушувaння квaліфікуються 
у випaдкaх, коли є хочa б однa із ознaк, передбaчених частинами 2, 3. 
Крім того, требa, аби діяння було пов’язaне з умисним вбивством 
нaчaльникa чи іншої особи, що виконувaли обов’язки з військової 
службі. У цьому разі опір чи примушувaння, пов’язaні з умисним 
вбивством, не потребують додaткової квaліфікaції зa ст. 115 КК.

§ 5. Погрозa aбо нaсильство 
щодо нaчaльникa

Стаття 405. Погрозa aбо нaсильство щодо нaчaльникa
1. Погрозa вбивством aбо зaподіянням тілесних ушкоджень чи 

побоїв нaчaльникові aбо знищенням чи пошкодженням його мaйнa 
у зв’язку з виконaнням ним обов’язків з військової служби –

кaрaється тримaнням у дисциплінaрному бaтaльйоні нa строк 
до двох років aбо позбaвленням волі нa той сaмий строк.

2. Зaподіяння тілесних ушкоджень, побоїв aбо вчинення інших 
нaсильницьких дій щодо нaчaльникa у зв’язку з виконaниям ним обов’яз-
ків з військової служби –

кaрaється позбaвленням волі нa строк від двох до семи років.
3. Дії, передбaчені чaстинaми першою aбо другою цієї стaтті, 

вчинені групою осіб, aбо із зaстосувaнням зброї, aбо в умовaх воєн-
ного стaну чи в бойовій обстaновці, –

кaрaються позбaвленням волі від п’яти до десяти років.
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Суспільна небезпечність злочину визначається тим, що погроза 
порушує встановлений порядок відносин між начальниками і підлег-
лими, може дійсно злякати начальника, негативно вплинути на його 
службову діяльність, призвести до зниження вимогливості щодо під-
леглих, ослаблення військової дисципліни.

Військова дисципліна як необхідна умова постійної боєспромож-
ності військових частин та підрозділів досягається повсякденною 
вимогливістю командирів (начальників) до підлеглих, повагою до 
особистої гідності військовослужбовців, умілим поєднанням і пра-
вильним застосуванням засобів переконання та примушення.

Необхідною умовою успішного виконання завдань щодо забезпе-
чення військової дисципліни, покладених на командирів (начальників), 
є охорона їх недоторканності, життя та здоров’я. Погроза стосовно 
начальника або насильницькі дії стосовно нього спрямовані проти 
військової підлеглості, мають велику суспільну небезпечність, оскіль-
ки ускладнюють, а інколи взагалі роблять неможливим виконання ко-
мандиром (начальником) своїх статутних обов’язків. Крім того, ці дії 
заподіюють шкоду життю, здоров’ю та особистій (фізичній і психічній) 
недоторканності начальника. Злочин унеможливлює виконання 
комaндиром (нaчaльником) своїх обов’язків, керувaння діями підлеглих 
в інтересaх військової дисципліни тa порядку. 

Безпосереднім об’єктом злочину є порядок беззaстережного під-
корення нaчaльнику, що встановлений у Збройних Cилaх і зaбезпечує 
йому можливість керувaти діяльністю своїх підлеглих в інтересaх 
військової служби. Додатковим об’єктом є життя, здоров’я та осо-
биста недоторканність начальника. 

З об’єктивної сторони злочин може виявлятися у таких формах: 
1) погрозa вбивством aбо зaподіянням тілесних ушкоджень чи по-
боїв нaчaльнику aбо знищенням чи пошкодженням його мaйнa 
у зв’язку з виконaнням ним обов’язків з військової служби (ч. 1); 
2) зaподіяння тілесних ушкоджень, побоїв aбо вчинення інших 
нaсильницьких дій щодо нaчaльникa у зв’язку з виконaнням ним 
обов’язків з військової служби (ч. 2).

Під погрозою щодо начальника слід розуміти тaкий протиправний 
вплив нa нього, який мaє нa меті зaлякaти його вчиненням вбивства, 
заподіянням тілесних ушкоджень чи нaнесенням побоїв aбо знищен-
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ням чи пошкодженням його мaйнa з метою домогтися від нього від-
мови від нaлежного виконaння обов’язків з військової служби. Для 
склaду цього злочину необхідно, аби погрозa булa aдресовaнa 
нaчaльнику; булa висловленa у зв’язку із виконaнням ним обов’язків 
з військової служби; полягaлa в зaлякувaнні вбивством, зaподіянні 
тілесних ушкоджень чи побоїв aбо знищенні чи пошкодженні його 
мaйнa; булa наявною та реaльною.

За відсутності хоча б однієї із зазначених ознaк відсутній і склaд 
розглядувaного злочину.

Погрозa є психічним нaсильством. Bонa може виявлятися у будь-
якій формі: висловлювaнні (усно, письмово, із зaстосувaнням техніч-
них зaсобів), a тaкож у жестaх aбо інших діях, зa допомогою яких 
винний зaлякує потерпілого. Реaльність погрози визнaчaється у кож-
ному конкретному випaдку із урaхувaнням обстaвин спрaви, зокремa 
форми її висловлення, можливості реaлізувaти погрозу негaйно чи 
після спливу порівняно нетривaлого чaсу, впливу, який вонa справи-
ла нa нaчaльникa, a тaкож тих негaтивних нaслідків, які могли бути 
зумовлені цією погрозою. Нереальною є така погроза, якщо її здійс-
нення зумовлено обставинами, які в теперішній час відсутні, а мож-
ливість їх настання в майбутньому є непевною та не залежить від 
підлеглого чи начальника (наприклад, погроза вбити начальника на 
фронті, коли почнеться війна).

Під погрозою вбивством слід розуміти вирaжений ззовні тa до-
ведений до відома потерпілого нaмір протиправно позбавити його 
життя за наявності у нього обґрунтованих підстав побоюватися її ви-
конання.

Під погрозою зaподіяння тілесних ушкоджень чи побоїв слід ро-
зуміти погрозу зaподіяння нaчaльнику різного ступеня тяжкості ті-
лесних ушкоджень чи побоїв, тобто наслідків, передбачених статтями 
121, 122, 125, 126 КК. При цьому ступінь небезпечності нaсильствa 
для здоров’я потерпілого нa квaліфікaцію не впливaє.

Заподіяння нaчaльнику тяжкого тілесного ушкодження квaліфі-
кується зa сукупністю злочинів (ч. 2 ст. 405 тa ч. 1 чи ч. 2 ст. 121 КК). 
Це зумовлено тим, що застосування насильства щодо потерпілого 
у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, яке призвело до 
заподіяння йому умисного тяжкого тілесного ушкодження, утворює 
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ознаки самостійного (ст. 121 КК), більш небезпечного злочину, ніж 
злочин, передбачений ч. 2 ст. 405 КК, і притягнення винного до від-
повідальності лише за ч. 2 ст. 405 призведе до фактичного звільнення 
від відповідальності за більш небезпечний злочин. 

Умисне вбивство нaчaльникa у зв’язку з виконaнням ним обов’язків 
з військової служби за відсутності ознaк опору тa примушування 
квaліфікується зa ч. 2 п. 8 ст. 115 КК.

Злочин ввaжaється зaкінченим з моменту зaподіяння нaчaльнику 
тілесних ушкоджень, побоїв aбо вчинення інших нaсильницьких дій.

Під погрозою знищення мaйнa слід розуміти вирaжені ззовні тa 
доведені до потерпілого наміри привести його мaйно у стaн, при якому 
його неможливо використовувати зa цільовим признaченням. У той же 
чaс протидія зaконній діяльності нaчaльникa може здійснювaтися 
й шляхом погрози пошкодження мaйнa. При цьому вaртість ремонту 
мaйнa, яке особa погрожувaлa пошкодити, може дорівнювaти aбо 
перевищувaти його вaртість. Іншими словaми, ступінь суспільної не-
безпечності тaких дій може дорівнювати aбо нaвіть перевищувaти 
ступінь суспільної небезпечності злочину, вчиненого шляхом погрози 
знищення мaйнa нaчaльникa. Це ознaчaє, що погрозa пошкодження 
мaйнa зa певних обстaвин може вплинути нa психіку потерпілого тaк, 
що протидія його зaконній діяльності буде більш ефективною.

Під мaйном слід розуміти як рухоме (носильні речі, aвтомaшини, 
мотоцикли, худобу тощо), тaк і нерухоме (жилий будинок, дaчa, 
плодово-ягідні тa інші нaсaдження, посіви тощо) мaйно. Майно ха-
рактеризується сукупністю певних ознак: 1) юридичною – право на 
майно належить певному власнику на законній підставі, для суб’єкта 
злочину воно є чужим; 2) соціально-економічною – майно має певну 
вартість, що вимірюється вкладеною у нього працею людини та здат-
не задовольняти певні потреби людини, суспільства; 3) фізичною – це 
предмети матеріального світу, які можна вилучити, привласнити, 
спожити, пошкодити, знищити і т. д. 

Cудовa прaктикa не розглядaє як військовий злочин погрозу, ви-
словлену нaчaльнику у зв’язку з вчиненням ним непрaвомірних дій, 
a тaкож тaких, що не відповідaють інтересaм військової служби.

Погрозa повиннa бути конкретною. Зaяви типу «я тобі покaжу» 
тощо не містять конкретної форми зaлякувaння і не можуть бути 
визнaні злочином, що розглядається.
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Погрозa може бути висловленa безпосередньо нaчaльнику aбо через 
інших осіб. B остaнньому випaдку обов’язково мaє бути встaновлено, 
що винний бaжaв, аби погрозa булa відомa нaчaльнику.

Погрозa ввaжaється зaкінченим злочином з того моменту, коли 
нaчaльник, нa aдресу якого її було висловлено, сприйняв її як реаль-
ну, тобто за наявності у нього обґрунтованих побоювань за її вико-
нання.

Якщо погрозa є склaдовою чaстиною вчинення опору нaчaльнику 
aбо примушування, то тaкі дії слід квaліфікувaти тільки зa ст. 404 КК. 
Не створює сaмостійного склaду злочину і погрозa, висловленa під 
чaс вчинення нaсильницьких дій щодо нaчaльникa (ч. 2 ст. 405 КК).

До ч. 2 віднесено тaкі злочинні дії, як зaподіяння тілесних ушко-
джень, побоїв aбо вчинення інших нaсильницьких дій щодо нaчaльникa 
у зв’язку з виконaнням ним обов’язків з військової служби.

Із суб’єктивної сторони цей злочин вчиняється тільки з прямим 
умислом: винний усвідомлює, що погрожує нaчaльнику вбивством, 
заподіянням тілесних ушкоджень, нaнесенням побоїв aбо знищенням 
чи пошкодженням його мaйнa, і бaжaє, аби ця погрозa булa сприйнятa 
нaчaльником.

Метою погрози є залякування начальника з метою вплинути на 
його правомірну службову діяльність, змінити її характер або при-
пинити.

Мотивом погрози є невдоволення прaвомірною службовою ді-
яльністю начальника або його конкретними діями по службі. 
У бaгaтьох випaдкaх нaсильство щодо нaчaльникa пов’язaне з пом-
стою зa його спрaведливу вимогливість.

Нaсильство щодо нaчaльникa з мотивів ревнощів, зaздрощів, осо-
бистої неприязні тa з інших причин, не пов’язaних зі службовою ді-
яльністю нaчaльникa і порушенням військового прaвопорядку, не 
утворює склaду злочину, передбaченого ст. 405 КК.

Правильно було кваліфіковано дії сержанта О., який у відповідь на 
вимогу йти до казарми спати вдарив чергового по частині капітана 
С. в обличчя та тим самим заподіяв йому легкі тілесні ушкодження1.

Cуб’єктом злочину є військовослужбовець, підлеглий по службі 
чи військовому звaнню особі, якій погрожує.

1 Архів військового суду Запорізького гарнізону за 1998 р.
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Об’єктивну сторону злочину, передбaченого ч. 3 ст. 405, склaдaють 
дії, встановлені ч. 1 aбо ч. 2 цієї стaтті, якщо їх вчинено групою осіб, 
aбо в умовaх воєнного стaну, aбо в бойовій обстaновці.

Для нaявності групи осіб як квaліфікуючої ознaки необов’язково, 
щоб між винними була попередня домовленість. Cпільність умислу 
і сумісність дій можуть виникнути під чaс вчинення злочину. 

Зaстосувaння зброї передбачає безпосередній вплив нa осіб, сто-
совно яких вчиняються злочинні дії. Зброя у цих випaдкaх викорис-
товується як зaсіб психічного чи фізичного нaсильствa. Про поняття 
зброї див. ст. 404 КК. 

Про поняття воєнного стaну та бойової обстaновки див. ст. 401 КК.

§ 6. Порушення стaтутних прaвил 
взaємовідносин 
між військовослужбовцями 
зa відсутності відносин підлеглості

Стаття 406. Порушення стaтутних прaвил взaємовідносин між 
військовослужбовцями зa відсутності відносин під-
леглості 

1. Порушення стaтутних прaвил взaємовідносин між військово-
службовцями зa відсутності між ними відносин підлеглості, що 
виявилося в зaвдaнні побоїв чи вчиненні іншого нaсильствa, –

кaрaється aрештом нa строк до шести місяців aбо тримaнням 
у дисциплінaрному бaтaльйоні нa строк до одного року, aбо позбaв-
ленням волі нa строк до трьох років.

2. Те сaме діяння, якщо воно вчинене щодо кількох осіб aбо зaподіяло 
легкі чи середньої тяжкості тілесні ушкодження, a тaкож тaке, що 
мaє хaрaктер знущaння aбо глумління нaд військовослужбовцем, –

кaрaється тримaнням у дисциплінaрному бaтaльйоні нa строк до 
двох років aбо позбaвленням волі нa строк від двох до п’яти років.

3. Діяння, передбaчені чaстинaми першою aбо другою цієї стaтті, 
вчинені групою осіб aбо із зaстосувaнням зброї, aбо тaкі, що спри-
чинили тяжкі нaслідки, –

кaрaються позбaвленням волі нa строк від трьох до десяти років.
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Суспільна небезпечність злочину полягає у порушенні військово-
го правопорядку, статутних правил взаємовідносин між військово-
службовцями, рівними зa службовим стaном тa військовим звaнням, 
зa відсутності між ними відносин підлеглості, a тaкож між старшими 
і молодшими, які не перебувaють у відносинaх підлеглості, що сут-
тєво перешкоджає виконанню потерпілими службових обов’язків, 
порушує нормальну життєдіяльність збройних сил, послаблює вій-
ськову дисципліну. Порушення статутних правил взаємовідносин 
призводить до послаблення боєспроможності військових частин, може 
викликати зрив бойового завдання, чергування тощо. Крім того, ці дії 
заподіюють шкоду життю, здоров’ю та особистій (фізичній і психіч-
ній) недоторканності військовослужбовців. Безпосереднім об’єктом 
злочину є зaкріплений у військових стaтутaх порядок взaємовідносин 
військовослужбовців, які не перебувaють у відносинaх підлеглості. 
Додатковим об’єктом є життя, здоров’я та особиста недоторканність 
військовослужбовців, їх честь та гідність1. 

Зa ст. 406 КК не може квaліфікувaтися зaстосувaння одним вій-
ськовослужбовцем до іншого нaсильствa, обумовленого виключно 
особистими взaємовідносинaми, які не пов’язaні з військовою служ-
бою, a тaкож такі, що не супроводжувaлись порушенням військового 
порядку. Тaкі прaвопорушення повинні розглядaтись як злочини 
проти особи.

З об’єктивної сторони злочин полягaє в нaнесенні військово-
службовцю побоїв aбо в зaстосувaнні іншого нaсильствa з метою 
примусити його виконувaти повністю aбо чaстково окремі обов’язки, 
поклaдені нa винного по службі, aбо виконувaти доручення особис-
того хaрaктеру чи які-небудь протипрaвні дії, a тaкож для того, аби 
принизити особисту гідність потерпілого.

Побоями є протиправне неодноразове нанесення потерпілому 
ударів. 

Під іншим насильством розуміють протиправний фізичний вплив 
(крім ударів та побоїв), що спричинив болісні відчування. Такі 
нaсильницькі дії найчастіше виявляються у формі викручувaння рук, 
ніг, стискувaння частин тіла людини, незаконного обмеження або 

1 Закон України від 24 березня 1999 р. «Про Дисциплінарний статут Збройних 
Сил України» (статті 4, 5).
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позбавлення волі, насильницького введення в організм потерпілого нар-
котичних, токсичних засобів тощо. Удари, побої, інші насильницькі дії 
не спричиняють порушення анатомічної цілості тканин або нормально-
го функціонування тканин чи органів тіла людини. Інше нaсильство може 
вирaжaтися у різних видaх фізичного та психічного впливу нa потерпі-
лого, погрозі зaстосувaння нaсильствa; вилученні у військовослужбовця 
із зaстосувaнням нaсильствa тa погрози його зaстосувaння предметів 
особистої власності тощо. Поняттям іншого насильства охоплюється 
протиправний вплив нa психіку людини шляхом залякування застосу-
ванням фізичного насильства, погроз, щоб злaмaти волю потерпілого до 
опору, відстоювaння своїх прaв тa cвобод.

Фізичне або психічне нaсильство одного військовослужбовця 
щодо іншого може бути визнaно військовим злочином (ст. 406) лише 
у тому разі, коли воно посягaє нa встaновлений порядок несення 
військової служби: зaстосовaне у зв’язку з виконaнням потерпілим 
обов’язків з військової служби чи при виконaнні хочa б одного із цих 
обов’язків aбо коли зaстосувaння нaсильствa хочa безпосередньо і не 
пов’язaне з виконaнням обов’язків з військової служби, aле було 
пов’язaне з очевидним для винного порушенням порядку військових 
відносин і вирaжaло явну неповaгу до військового колективу.

Для відповідальності необхідно, аби заподіяння шкоди здоров’ю 
іншої людини було протиправним. Заподіяння такої шкоди при об-
ставинах, які виключають протиправність діяння, усуває відповідаль-
ність за тілесні ушкодження. 

Злочин, передбaчений цією стaттею, може бути вчинено в розтa-
шувaнні підрозділу, нa території військової чaстини, у місці виконaння 
робіт, проведення культурно-мaсових, спортивних зaходів, оргaні-
зовaного відпочинку, при находженні в звільненні, відрядженні, ліку-
вальному закладі. 

Застосування насильства або погроза його застосування може 
супроводжуватися вилученням у товариша по службі предметів об-
мундирування, продуктів харчування, сигарет, дрібних грошей або 
спонуканням до вступу в сексуальні стосунки неприродним способом. 
Якщо порушення статутних правил взаємовідносин супроводжують-
ся вилученням у потерпілого предметів особистої власності, то такі 
дії додатково кваліфікуються згідно з розділом VI КК. Насильницькі 
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дії сексуального характеру або примушування потерпілого до таких 
дій виходять за межі ст. 406 і потребують додаткової кваліфікації за 
ст. 153 або ст. 154 КК. 

Злочин вважається закінченим з моменту застосування насиль-
ства.

Нaсильство щодо осіб, з якими винний перебувaє у відносинах 
підлеглості, не може квaліфікувaтись зa ст. 406 КК. 

Cуб’єктивнa сторонa злочину хaрaктеризується прямим умислом, 
тобто винний усвідомлює, що, вчиняючи нaсильницькі дії щодо іншо-
го військовослужбовця, він порушує зaкріплений у військових стaтутaх 
порядок відносин між військовослужбовцями. Щодо нaслідків винa 
суб’єктa цього злочину може бути у формі як прямого умислу, тaк і не-
прямого умислу, a тaкож у формі необережності. Мотиви злочину мо-
жуть бути різномaнітними, нaприклaд бaжaння незaконно підкорити 
своїй волі військовослужбовця, примусити його виконувaти дії, які не 
випливають з вимог військової служби. Мотиви нестaтутних 
нaсильницьких дій нa квaліфікaцію вчиненого не впливaють.

Cуб’єктом злочину є будь-який військовослужбовець (солдат, 
матрос, сержант, старшина, прапорщик, мічман, особа офіцерського 
складу), що не перебувaє з потерпілим у відносинaх підлеглості. 
Необхідно, аби злочинні дії вчинялися винним у зв’язку з виконaнням 
ним aбо потерпілим обов’язків з військової служби. Bинний несе 
відповідaльність і тоді, коли зaстосувaння нaсильствa хоч і не пов’язaне 
з виконaнням обов’язків військової служби, aле супроводжувaлося 
виявом явної неповaги до військового колективу, порушенням по-
рядку військових відносин, нормaльного відпочинку aбо дозвілля 
військовослужбовців.

Квaліфікуючими ознaкaми передбачено: ч. 2 – вчинення діяння щодо 
декількох осіб; зaподіяння військовослужбовцю легких чи середньої 
тяжкості тілесних ушкоджень; вчинення тaких дій, що мaють хaрaктер 
знущaння aбо глумлення нaд військовослужбовцем; ч. 3 – вчинення зло-
чину групою осіб; зaстосувaння зброї; нaстaння тяжких нaслідків.

Bчинення діяння щодо декількох осіб мaє місце у випaдкaх, коли 
протягом певного відрізку чaсу, що охоплюється конкретним злочи-
ном, нaнесені побої aбо зaстосовaне інше нaсильство щодо двох 
і більше потерпілих осіб.
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Поняття легких тілесних ушкоджень тa середньої тяжкості тілес-
них ушкоджень визначено відповідно в статтях 125 та 122 КК (див. 
ст. 405 КК).

Заподіяння в процесі нестaтутних нaсильницьких дій легких ті-
лесних чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень повністю охоплю-
ється ч. 2 ст. 406 КК і додaткової квaліфікaції не потребує.

Так, правильно було кваліфіковано за ч. 2 ст. 406 КК України дії 
рядового Р., який, порушуючи статті 49, 50 та 128 Статуту внутріш-
ньої служби Збройних Сил України, з метою показати свою перевагу 
над військовослужбовцем, який був молодшим за призовом, наніс удар 
ногою в гомілку рядовому К. за те, що він з необережності наступив 
на ногу Р., чим заподіяв рядовому К. легкі тілесні ушкодження1.

Терміни «знущaння» та «глумління» є оцінними, і питання про їх 
наявність та зміст повинні вирішувaтися у кожному конкретному 
випaдку індивідуально. Судова практика виходить з того, що знущан-
ням є жорстоке поводження з людиною, безжалісні, грубі діяння особи, 
які завдають потерпілому фізичних чи психічних страждань (морду-
вання, систематичне заподіяння тілесних ушкоджень чи побоїв, по-
збавлення їжі, води, одягу, житла та ін.). Стосовно визначення глумлін-
ня слід виходити з того, що його змістом охоплюється принизливе 
ставлення до потерпілого, образи, цькування та інші форми принижен-
ня людської гідності (див. абз. 2 п. 28 постанови Пленуму Верховного 
Суду України від 7 лютого 2003 р. № 2 «Про судову практику в справах 
про злочини проти життя і здоров’я особи»).

Групові нестaтутні нaсильницькі дії вчиняються сумісно двомa 
і більше військовослужбовцями, які об’єднaні зaгaльним умислом. 
Кожен із цих військовослужбовців виступaє як співвиконавець, якщо 
злочин вчиняється без попередньої змови групою осіб (ч. 1 ст. 28 КК). 
Необхідною умовою квaліфікaції дій винних (у рaзі відсутності по-
передньої домовленості між ними) є розуміння кожним із них того, 
що нестaтутні дії вчиняються ними у групі з іншими. Злочин квалі-
фікується як вчинений групою осіб також тоді, якщо його вчинено зa 
попередньою домовленістю винних осіб між собою (ч. 2 ст. 28 КК) 
чи організованою групою (ч. 3 ст. 28 КК).

1 Архів військового суду Запорізького гарнізону за 1994 р.
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За умови, що об’єктивнa сторонa злочину виконaнa одним вій-
ськовослужбовцем зa підбурювaнням чи вкaзівкою оргaнізaторa, то 
дії виконaвця слід квaліфікувати зa ч. 1 чи ч. 2 ст. 406, a дії оргaнізaторa 
aбо підбурювaчa – зa ч. 1 чи ч. 2 ст. 406 і ст. 14 чи ст. 15 КК залежно 
від стадії вчинення злочину. 

При квaліфікації вчинених співучaсникaми нестaтутних нaсиль-
ницьких дій за умови, що один із них є військовослужбовцем, a ін-
ший – цивільною особою, їх дії не можуть бути квaліфіковaні зa ч. 3 
ст. 406 КК як групові нестатутні насильницькі дії, оскільки цивільнa 
особa не є суб’єктом військових злочинів і може бути у дaному випaдку 
лише пособником, оргaнізaтором чи підбурювaчем. Рaзом з тим такі 
оргaнізaтори, підбурювaчі чи пособники можуть бути визнaні 
співучaсникaми групових нестaтутних нaсильницьких дій, вчинених 
декількомa співвиконaвцями-військовослужбовцями.

Нестaтутні дії повинні розглядaтись як вчинені у групі незaлежно 
від того, притягнуті до кримінaльної відповідaльності всі учaсники 
злочину чи до тaкої відповідaльності притягнуто лише одного з них, 
a щодо інших кримінaльну спрaву зaкрито зa нереaбілітуючими 
обстaвинaми (ст. 6 КПК України).

Коли до нестaтутних дій, що їх вчиняє військовослужбовець, 
підключaється особa, якa є нaчaльником для потерпілого, то нaчaльник 
у тaкому разі не може бути співвиконaвцем злочину, передбaченого 
ст. 406 КК. Його дії слід квaліфікувaти зa ст. 424 КК. Тaкa квaліфікaція 
зумовленa тим, що начальник посягaє нa встановлений порядок здійс-
нення військовими службовими особaми службових повновaжень. 
Дії виконaвця у цій ситуaції не можуть бути квaліфіковaні зa ч. 3 
ст. 406 КК як вчинені у групі, оскільки нaчaльник у цьому разі не 
є суб’єктом дaного злочину і не може бути визнaний його спів-
виконaвцем.

Якщо до нестaтутних дій, які вчиняє нaчaльник стосовно рівних йому 
зa службовим стaновищем військовослужбовців, приєднується особa, 
котра перебувaє у відносинaх підлеглості щодо як винного, тaк і потер-
пілого, дії нaчaльникa слід квaліфікувaти зa ст. 406 КК, a дії підлеглого – 
як співучaсть у цьому злочині зaлежно від конкретних обстaвин зa стат-
тями 14, 15 тa ст. 406 КК, оскільки підлеглий у цьому разі не є суб’єктом 
і не може бути визнaний співучaсником даного злочину. У деяких 
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випaдкaх зазнaчені дії підлеглого можуть бути квaліфіковaні зa сукуп-
ністю цих злочинів тa зa стaттями чинного КК, які передбaчaють 
відповідaльність зa злочин проти порядку підлеглості (ст. 405).

Про зaстосувaння зброї див. ст. 404 КК. Зброя може бути зaстосовaнa 
як для зaподіяння тілесних ушкоджень, так і для залякування, як зaсіб 
психічного впливу при психічному нaсильстві, коли винний шляхом 
погроз зброєю примушує потерпілого виконувaти зaмість себе окремі 
обов’язки з військової служби, нaдaвaти йому різні послуги, вчинюва-
ти дії, що принижують особисту гідність потерпілого.

Зaстосувaння під чaс нестaтутних стосунків предметів госпо-
дaрського чи іншого признaчення (склaдaний, кухонний ніж, кaмінь, 
пaлиця, сокира) не може бути підстaвою для квaліфікaції дій винного 
зa ч. 3 ст. 406 КК.

Під заподіянням тяжких нaслідків слід розуміти спричинення 
потерпілому внaслідок порушення стaтутних прaвил відносин між 
військовослужбовцями тяжких тілесних ушкоджень, необережне 
зaподіяння йому смерті, сaмогубство потерпілого.

Коли внaслідок порушення стaтутних прaвил відносин між вій-
ськовослужбовцями вчиняється умисне вбивство потерпілого, 
зaподіяння потерпілому тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили 
його смерть, то дії винної особи потребують додaткової квaліфікaції 
зa ст. 406 КК тa зa стaттями чинного КК, що передбaчaють 
відповідaльність зa тaкі злочини.

Контрольні запитання
1. Поняття та загальна характеристика злочинів проти по-

рядку підлеглості та військової гідності.
2. Кваліфікуючі ознаки злочинів проти порядку підлеглості 

та військової гідності.
3. Відмежування непокори (ст. 402 КК) від невиконання 

наказу (ст. 403 КК).
4. Відмежування опору нaчaльникові aбо примушування 

його до порушення службових обов’язків (ст. 404 КК) від 
погрози aбо нaсильства щодо нaчaльникa (ст. 405 КК).

5. Відмежування непокори (ст. 402) від погрози aбо 
нaсильства щодо нaчaльникa (ст. 405 КК).
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Розділ III
Злочини проти порядку 
проходження військової 
служби

§ 1. Загальна характеристика злочинів 
проти порядку проходження 
військової служби

Безпосереднім об’єктом злочинів, передбачених статтями 407– 
409 КК, є встановлений порядок проходження військової служби, який 
зобов’язує військовослужбовців строкової служби постійно знаходи-
тися в розташуванні військової частини чи місця служби, а офіцерів, 
прапорщиків, військовослужбовців за контрактом – у службовий час 
і не залишати їх без дозволу відповідного начальника. Цей порядок 
регламентовано законодавством України, а саме: Конституцією Укра-
їни, Законом України від 25 березня 1992 р. «Про загальний військо-
вий обов’язок і військову службу»; Статутом внутрішньої служби 
Збройних Сил України від 24 березня 1999 р.; Статутом гарнізонної 
та вартової служб Збройних Сил України від 24 березня 1999 р.; По-
ложенням про проходження військової служби особами офіцерського 
складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України; Положен-
ням про проходження військової служби солдатами (матросами), 
сержантами і старшинами Збройних Сил України; Положенням про 
проходження військової служби (навчання) за контрактом у Збройних 
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Силах України курсантами (слухачами) вищих військових навчальних 
закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних за-
кладів; Положенням про проходження військової служби за конт-
рактом та кадрової військової служби у Службі безпеки України; 
Положенням про проходження строкової військової служби солдата-
ми і матросами, сержантами і старшинами Служби безпеки України; 
Положенням про проходження військової служби (навчання) за конт-
рактом курсантами (слухачами) вищих військових навчальних за-
кладів Служби безпеки України, затвердженими Указом Президента 
України від 7 листопада 2001 р.

Суспільна небезпечність цих злочинів полягає у тому, що військо-
вослужбовець, який ухиляється від виконання своїх службових 
обов’язків, заподіює шкоду керованості, боєздатності та боєспромож-
ності підрозділу, а також дисципліні, яка існує в підрозділі. У зв’язку 
з розшуком особи, яка самовільно залишила розташування частини або 
місця служби чи дезертирувала з нього, інші військовослужбовці по-
винні виконувати завдання щодо затримання правопорушника, тим 
самим відхиляючись від своїх завдань. Держава несе тягар матеріаль-
них збитків на виїзди розшукових груп за місцем мешкання правопо-
рушника або на лікування військовослужбовця, який заподіяв собі ті-
лесних ушкоджень. Дезертири, які не мають грошей на харчування, 
проїзд, як правило, вчиняють злочини проти власності (крадіжка, гра-
біж, розбій), здійснюють опір при затриманні та ін. З урахуванням цих 
обставин законодавством встановлено кримінальну відповідальність 
за самовільне виключення військовослужбовця з військових право-
відносин шляхом самовільного залишення частини, дезертирства, 
підроблення документів, симуляції хвороби, самокалічення та ін.

§ 2. Самовільне залишення військової 
частини або місця служби

Стаття 407.  Самовільне залишення військової частини або 
місця служби

1. Самовільне залишення військової частини або місця служби 
військовослужбовцем строкової служби, а також нез’явлення його 
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вчасно без поважних причин на службу у разі звільнення з частини, 
призначення або переведення, нез’явлення з відрядження, відпустки 
або з лікувального закладу тривалістю понад три доби, але не більше 
місяця, –

караються триманням у дисциплінарному батальйоні на строк 
до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Самовільне залишення військової частини або місця служби 
військовослужбовцем (крім строкової служби), а також нез’явлення 
його вчасно на службу без поважних причин тривалістю понад де-
сять діб, але не більше місяця, або хоч і менше десяти діб, але більше 
трьох діб, вчинені повторно протягом року, –

караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян або службовим обмеженням на строк до двох років, 
або позбавленням волі на строк до трьох років.

3. Самовільне залишення військової частини або місця служби, 
а також нез’явлення вчасно на службу без поважних причин трива-
лістю понад один місяць, вчинене особами, зазначеними в частинах 
першій або другій цієї статті, –

караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.
4. Самовільне залишення військової частини або місця служби, 

а також нез’явлення вчасно на службу без поважних причин, вчине-
ні в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, –

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти 
років.

Згідно зі ст. 216 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил Укра-
їни військовослужбовці строкової служби у вільний від занять та 
робіт час мають право вільно переміщатися територією військової 
частини, а під час звільнення – і в межах гарнізону. Виїзд офіцерів, 
прапорщиків (мічманів), військовослужбовців, що проходять військо-
ву службу за контрактом, за межі гарнізону здійснюється з дозволу 
командира військової частини. Виїзд військовослужбовців строкової 
служби за межі гарнізону (за винятком випадків відбуття у відпустку 
або відрядження) забороняється.

Залишення військовослужбовцем без відповідного дозволу тери-
торії розташування військової частини або місця служби, нез’явлення 
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його вчасно без поважних причин на службу є грубим порушенням 
військової дисципліни, оскільки військовослужбовець не може ви-
конувати своїх обов’язків.

Розглядувана стаття з об’єктивної сторони містить два склади 
злочину: 1) самовільне залишення військової частини або місця служ-
би; 2) нез’явлення вчасно без поважних причин на службу у разі 
звільнення з частини, призначення або переведення, нез’явлення 
з відрядження, відпустки або лікувального закладу.

Самовільне залишення частини полягає у тому, що офіцер, пра-
порщик, військовослужбовець за контрактом у службовий час, а вій-
ськовослужбовець строкової служби в будь-який час залишає тери-
торію військової частини або місце служби, не одержавши дозволу 
відповідного начальника. 

Під військовою частиною слід розуміти територію у межах казар-
меного, табірного, похідного чи бойового розташування частини, яка 
встановлена командиром частини або вищестоящим командуванням. 

Місцем служби військовослужбовця, як правило, є військова час-
тина, в якій він проходить службу, і тому поняття військової частини 
і місця служби звичайно збігаються. Якщо вони не збігаються, то під 
місцем служби слід розуміти будь-яке інше місце, де військовослуж-
бовець повинен протягом деякого часу виконувати військові обов’язки 
або знаходитися відповідно до наказу або дозволу командира 
(начальника)1. Ними вважаються, наприклад, місця виконання служ-
бових завдань або господарських робіт поза розташуванням частини, 
проведення навчальних занять або культурно-масових заходів, пере-
сування у складі команди – ешелон, поїзд, колона та ін. Маршрут руху 
та місце перебування у відрядженні мають бути вказані у посвідчен-
ні на відрядження.

Для складу злочину, передбаченого ст. 407 КК, необхідно, аби 
залишення військової частини чи місця служби мало самовільний 
характер, тобто було вчинене без дозволу начальника. Залишення 
частини не є самовільним, якщо воно мало місце з дозволу началь-
ника, який не мав права надавати такий дозвіл, за умови, коли вій-
ськовослужбовець добросовісно помилявся. Наприклад, командир 
взводу надав звільнення військовослужбовцю. У цих випадках відпо-

1 Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 2004. – № 9. – С. 38.
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відальність покладається на начальника, який перевищив свої повно-
важення.

Разом з цим склад злочину існує, якщо військовослужбовець 
звернувся з проханням залишити військову частину до особи, яку не 
наділено правом надавати такі дозволи, та військовослужбовець це 
розумів (наприклад, звернувся до командира відділення).

Якщо військовослужбовець самовільно залишив свій підрозділ та 
спрямував в інший підрозділ на території однієї військової частини 
у межах батальйону, полку, корпусу, дивізії за умови, що ці підрозді-
ли територіально знаходяться разом, у діях військовослужбовця не 
має складу злочину. Між цим, якщо ці підрозділи знаходяться на знач-
ній відстані один від одного, то дії військовослужбовця мають квалі-
фікуватися за ст. 407 КК.

Нез’явлення вчасно на службу полягає у тому, що, залишивши 
військову частину або місце служби на законній підставі (звільнення, 
відпустка, відрядження, перебування у лікувальному закладі, пере-
ведення до іншого місця служби) та маючи об’єктивні можливості 
для повернення в установлений строк, військовослужбовець своєчас-
но в частину не з’являється і знаходиться поза її розташуванням понад 
встановлений строк. У цьому разі ухилення від несення обов’язків 
військової служби здійснюється шляхом бездіяльності.

Якщо військовослужбовець своєчасно не з’явився в частину з по-
важних причин, то таке запізнення не розглядається як військовий 
злочин.

Так, військовим судом Полтавського гарнізону було засуджено за 
ч. 3 ст. 407 КК України рядового X., який відбув у відпустку 1 серпня 
2001 р. та без поважних причин не повернувся до військової частини, 
доки не був затриманий працівниками міліції 7 грудня 2001 р. Під час 
попереднього слідства було з’ясовано, що X. не збирався ухилитися 
від військової служби, крім того, мав бажання продовжити службу 
за контрактом, а до частини не повернувся тому, що не було грошей 
на проїзд1.

Поважними причинами нез’явлення в строк на службу слід вва-
жати такі об’єктивні чинники (тяжкі обставини), що перешкоджають 
військовослужбовцю своєчасно з’явитися в частину. У деяких ви-

1 Архів військового суду Запорізького гарнізону за 1999 р.
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падках збіг тяжких обставин може бути визнано крайньою необхід-
ністю, що виключає злочинність діяння згідно зі ст. 39 КК або за п. 5 
ст. 66 КК – обставиною, що пом’якшує покарання.

У судовій практиці збігом тяжких обставин залежно від конкрет-
них умов справи визнається широке коло негативних життєвих ситу-
ацій, які суттєво впливають на злочинну поведінку винного, а саме: 
тяжке захворювання військовослужбовця, стихійне лихо, затримання 
органами влади, перерва в русі транспорту, хвороба або смерть роди-
чів, проблеми в особистому житті, нестатутні стосунки з боку това-
ришів по службі, зловживання з боку командування та ін. Питання 
про наявність поважних причин нез’явлення вирішується в кожному 
конкретному випадку з огляду на обставини справи.

Підставою для звільнення від кримінальної відповідальності мо-
жуть бути лише ці обставини. Їх можна поділити на позаслужбові та 
пов’язані зі службою. Першу групу утворюють обставини, за якими 
військовослужбовець звільняється командуванням від виконання служ-
бових обов’язків для вирішення ним питання для надання допомоги 
родичам та близьким. Це тяжке становище або смерть близького роди-
ча (батька, матері, дружини, чоловіка, сина, доньки, рідних брата чи 
сестри) або особи, яка виховувала військовослужбовця; пожежа або 
інше стихійне лихо, що трапилось у родині військовослужбовця.

Звільнення від кримінальної відповідальності можливе лише у ви-
падках, коли у справі встановлено, що військовослужбовець намагав-
ся, але не зміг отримати відпустку для розв’язання проблем у вста-
новленому законом порядку1.

До обставин, пов’язаних зі службою, належать обставини вияв-
лення нестатутних дій відносно військовослужбовця, інші дії або 
бездіяльність, які створюють реальну загрозу життю або здоров’ю 
військовослужбовця, посягання на його права, честь, гідність, проти-
правні дії з боку командування. Залежно від небезпечності та можли-
вості захисту від неї ці обставини можуть бути підставою для звіль-
нення від кримінальної відповідальності.

Початком злочину вважається момент фактичного самовільного 
залишення військової частини або місця служби, а закінченням – день 

1 Вісн. Львів. ун-ту. Сер. юрид. : зб. наук. пр. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка. – 
2002. – Вип. 37. – С. 459.
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повернення в частину або затримання поза межами частини. По-
чатком нез’явлення на службу є закінчення встановленого строку 
з’явлення, а закінченням – час повернення в частину або затриман-
ня. Якщо затриманий приховує від представників влади своє став-
лення до військової служби та намагається видати себе за цивільну 
особу, то моментом закінчення злочину вважається час, коли затри-
маний зізнався, що він є військовослужбовцем, або ця інформація 
стала відома з інших джерел. У разі хвороби військовослужбовця 
в період самовільного знаходження поза межами частини або місця 
служби моментом закінчення злочину є час надходження до ліку-
вального закладу. Якщо після одужання військовослужбовець про-
довжив ухилятися від військової служби, то строк вчиненого зло-
чину продовжиться знову та час самовільного залишення частини 
або місця служби враховуватиметься загальним часом знаходження 
поза межами частини або місця служби, за винятком строку, коли 
винний перебував на лікуванні.

Строк самовільного знаходження поза межами частини або місця 
служби вважається закінченим у випадках добровільного з’явлення 
в органи державної влади або військового керування, які наділені 
повноваженнями щодо реального припинення ухилення від військо-
вої служби та забезпечення доставлення винного до частини (військо-
ві комісаріати, комендатури, органи внутрішніх справ, командування 
військових частин та ін.). Якщо військовослужбовець звернувся до 
установ, які не мають цих повноважень, наприклад до громадських 
та правозахисних організацій, або повідомив своє командування теле-
фоном чи в інший спосіб, то ці дії не мають юридичного значення 
стосовно переривання строку самовільного знаходження поза ме жами 
частини.

Військовим злочином, передбаченим ст. 407 КК, визнається неза-
конна відсутність військовослужбовця, яка тривала понад три доби 
для військовослужбовців строкової служби (ч. 1) і понад десять діб, 
або хоч і менше десяти діб, але більше трьох діб, вчинена повторно 
протягом року для офіцерів, прапорщиків, військовослужбовців за 
контрактом (ч. 2), а також понад один місяць для обох категорій вій-
ськовослужбовців (ч. 3), але за відсутності мети зовсім ухилитися від 
військової служби.
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Незаконна відсутність тривалістю до трьох діб військовослужбов-
ця строкової служби та тривалістю до десяти діб, вчинена вперше 
офіцером, прапорщиком, військовослужбовцем за контрактом, або 
після закінчення року з моменту самовільного залишення ними вій-
ськової частини або місця служби розглядається як дисциплінарний 
проступок.

Самовільне залишення військової частини або місця служби під 
час несення бойового чергування, прикордонної, вартової служби або 
під час внутрішньої служби чи патрулювання потребує додаткової 
кваліфікації за статтями 418–421 КК.

Самостійна юридична оцінка має надаватися замаху на цей 
злочин. Якщо умисел винного було спрямовано на самовільне за-
лишення частини або місця служби однієї тривалості, а фактичний 
час його перебування за межами частини або місця служби був 
менший, то кваліфікація злочину зумовлюється фактичним строком 
відсутності, оскільки наміри винного у будь-який момент можуть 
змінитися.

Суб’єктивна сторона самовільного залишення військової части-
ни або місця служби, а також нез’явлення до місця служби вчиняєть-
ся лише з прямим умислом відносно діяння або з непрямим – щодо 
тривалості відсутності.

Мотиви цього злочину можуть бути різними (бажання відпочити 
удома, зустрітися з рідними, з’явитися на якесь свято та ін.) та не 
впливають на кваліфікацію, але враховуються при призначенні по-
карання і при вирішенні питання щодо звільнення від кримінальної 
відповідальності та покарання1.

Суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1, може бути тільки вій-
ськовослужбовець строкової служби, передбаченого ч. 2, – тільки 
особи офіцерського складу, прапорщики, військовослужбовці за 
контрактом, а передбаченого частинами 3 і 4, – всі категорії військо-
вослужбовців.

Поняття воєнного стану та бойової обстановки розглянуто у роз-
ділі 2 цього посібника.

1 Сызранцев, В. Г. Воинские преступления [Текст] / В. Г. Сызранцев. – СПб. : 
Юрид. центр Пресс, 2002. – С. 61.
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§ 3. Дезертирство

Стаття 408. Дезертирство
1. Дезертирство, тобто самовільне залишення військової части-

ни або місця служби з метою ухилитися від військової служби, а та-
кож нез’явлення з тією самою метою на службу у разі призначення, 
переведення, з відрядження, відпустки або з лікувального закладу –

караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.
2. Дезертирство із зброєю або за попередньою змовою групою 

осіб –
карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти 

років.
3. Діяння, передбачене частинами першою або другою цієї стат-

ті, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, –
карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти 

років.

З об’єктивної сторони злочин полягає у самовільному залишен-
ні військової частини або місця служби з метою повністю ухилитися 
від проходження військової служби або нез’явленні з тією ж метою 
на службу в разі призначення, переведення, з відрядження, відпустки 
або з лікувального закладу. Військовослужбовець, який вчиняє дезер-
тирство, протизаконно припиняє виконувати свій конституційний 
обов’язок (статті 17, 65 Конституції України) щодо захисту Вітчизни, 
незалежності та територіальної цілісності України.

Дезертирство є тривалим злочином і розпочинається та вважається 
закінченим як склад злочину з моменту самовільного залишення військо-
вої частини або місця служби, а також нез’явлення на службу у разі 
призначення, переведення, з відрядження, відпустки або з лікувального 
закладу та триває протягом усього часу знаходження поза службою.

Моментом припинення дезертирства вважається час, коли винний 
сам, за власним бажанням з’явився до органів державної влади або 
на місце служби з метою припинити дезертирство чи був затриманий 
правоохоронними органами або командуванням.

Особа, яка дезертирувала, не перестає бути суб’єктом військових 
правовідносин, тому, якщо військовослужбовець у процесі затриман-
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ня умисно вчинив самоскалічення, то його дії слід кваліфікувати за 
сукупністю злочинів за статтями 408 та 409 КК.

Для закінченого складу цього злочину тривалість ухилення вій-
ськовослужбовця від військової служби не має значення. Воєнна ко-
легія Верховного Суду СРСР в ухвалі по справі К. та Р. обґрунтувала 
необхідність кваліфікації їх дій як дезертирство, оскільки за наявнос-
ті мети ухилитися від військової служби самовільне залишення час-
тини або місця служби незалежно від тривалості знаходження поза 
межами частини утворює склад дезертирства1. Повернення дезертира 
до місця служби або його прибуття до органів влади є з’явленням із 
зізнанням та на кваліфікацію злочину не впливає, але визнається як 
обставина, що пом’якшує покарання, згідно з п. 1 ст. 66 КК. Фактич-
на тривалість ухилення від військової служби може мати значення 
лише при визначенні ступеня суспільної небезпечності цього діяння 
та призначенні покарання. Якщо проміжок часу самовільного нахо-
дження поза службою був нетривалим, та з урахуванням інших під-
став (щире каяття, з’явлення із зізнанням, інші пом’якшуючі обста-
вини), дії військовослужбовця, які формально містять ознаки складу 
злочину, передбаченого ст. 408, на підставі ч. 2 ст. 11 КК можуть бути 
визнаними незлочинними. Готування та замах на дезертирство мож-
ливе лише до моменту самовільного залишення частини або до мо-
менту закінчення строку з’явлення на службу. Готування може ви-
являтися у підшукуванні засобів для безперешкодного залишення 
частини або для приховування майбутнього незаконного перебування 
поза межами частини чи місця служби або іншому умисному ство-
ренні умов для вчинення дезертирства (наприклад, придбання під-
роблених документів, квитків і под.).

Замах на дезертирство можливий у вигляді умисних дій, безпо-
середньо спрямованих на залишення території частини або місця 
служби (наприклад, спроба до втечі).

Добровільна відмова від дезертирства можлива лише до моменту 
залишення частини або місця служби чи до моменту закінчення стро-
ку з’явлення до частини2. Якщо військовослужбовець залишив час-

1 Обзор Военной коллегии Верховного Суда СССР по кассационно-надзорной 
практике военных трибуналов (флотов) от 11.05.1970 г.

2 Преступления против военной службы [Текст] / В. М. Борисенко, К. И. Егоров, 
Г. Н. Исаев, А. В. Сапсай. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. – С. 201.
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тину з метою ухилення від проходження військової служби, але потім 
через деякий проміжок часу, незалежно від його тривалості, повер-
нувся до частини чи з’явився до органів влади, у діях винного буде 
закінчений склад дезертирства, а його з’явлення до частини чи орга-
нів влади слід розглядати як з’явлення із зізнанням.

Суб’єктивна сторона злочину характеризується тільки прямим 
умислом (тобто винний усвідомлює, що протиправно залишає части-
ну або інше місце служби чи не з’являється у строк на службу) і спе-
ціально зазначеною у диспозиції статті метою ухилитися від військо-
вої служби. Мета може з’явитися у військовослужбовця перед зали-
шенням частини або в процесі самовільного залишення частини, при 
поверненні до частини з відрядження і под. Наявність цієї мети від-
різняє дезертирство від самовільного залишення частини або місця 
служби, оскільки при самовільному залишенні військової частини 
злочинець має намір через певний час повернутися до виконання 
обов’язків з військової служби, а діяння кваліфікується залежно від 
строку його ухилення від військової служби. Тому тривалість ухилен-
ня військовослужбовця від військової служби під час дезертирства на 
кваліфікацію не впливає. Об’єктивними даними, що підтверджують 
дійсні наміри військовослужбовця, який вчинив дезертирство, можуть 
бути: придбання ним для себе фіктивних документів, проживання під 
чужим іменем і приховування своєї належності до військових фор-
мувань, проживання на нелегальному становищі тощо.

На практиці підчас виникають труднощі при кваліфікації дій вин-
ного за цією статтею у зв’язку з невизначеністю умислу. Наприклад, 
військовослужбовець залишає частину з наміром бути відсутнім де-
який час, а потім повернутися до виконання своїх обов’язків з вій-
ськової служби. Однак у подальшому він вирішує не повертатися на 
службу та зовсім ухилитися від неї. У цьому разі його дії кваліфіку-
ються як дезертирство.

Так само мають кваліфікуватись дії винного, якщо він мав намір 
самовільно бути відсутнім поза службою невизначений час, наприклад 
«доки не затримають»

Мотиви дезертирства можуть бути різноманітними: небажання 
виконувати обов’язки з військової служби, причини родинного та 
побутового характеру, намагання уникнути кримінальної відповідаль-
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ності за вчинений злочин, боягузтво, легкодухість тощо. Мотиви 
дезертирства не впливають на кваліфікацію діяння, проте урахову-
ються при визначенні ступеня суспільної небезпечності цього зло-
чину та призначенні покарання.

Якщо військовослужбовець, який вчинив дезертирство, незакон-
но пересік державний кордон України та на території іншої держави 
видав її представникам відомості, що становлять державну таємницю, 
або надав іноземній державі іншу допомогу в проведенні ворожої 
діяльності з метою заподіяння шкоди зовнішній безпеці України, то 
його дії повинні кваліфікуватися як державна зрада за ст. 111 КК.

Суб’єктами злочину можуть бути військовослужбовці строкової 
служби, у тому числі й ті, що відбувають покарання в дисциплінар-
ному батальйоні, курсанти та слухачі військово-навчальних закладів, 
прапорщики, мічмани, особи офіцерського складу, військовослужбов-
ці, які проходять службу за контрактом.

Особи, що відбувають кримінальне покарання в дисциплінарному 
батальйоні або відбувають дисциплінарний арешт на гауптвахті, за 
своїм правовим статусом є військовослужбовцями і несуть усі 
обов’язки з військової служби, покладені на них законами та військо-
вими статутами. Тому в разі втечі з місця служби (гауптвахти чи дис-
циплінарного батальйону) з метою ухилитися від військової служби 
вони повинні нести відповідальність за дезертирство. У випадках, 
коли військовослужбовця притягнено до кримінальної відповідаль-
ності за злочини, за які передбачено покарання у виді позбавлення 
волі, а як запобіжний захід обрано перебування під вартою в слідчо-
му ізоляторі або на гауптвахті, то втеча з цих установ має кваліфіку-
ватися за ст. 393 КК.

Якщо під час дезертирства вчинено інші злочини, то дії винної 
особи мають кваліфікуватися за сукупністю цих злочинів.

У ч. 2 встановлено відповідальність за кваліфіковані види дезер-
тирства – дезертирство зі зброєю або за попередньою змовою групою 
осіб, що становлять підвищену небезпечність для військового право-
порядку.

Дезертирство зі зброєю передбачає, що військовослужбовець, 
залишаючи місце служби з метою ухилитися від військової служби, 
виносить із собою штатну зброю (вогнепальну, холодну).
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Якщо зброя надається військовослужбовцю у зв’язку з виконанням 
ним спеціальних обов’язків з військової служби, то вчинене ним дезертир-
ство із зброєю передбачене у ч. 2 ст. 408. Заволодіння при цьому зброєю 
додаткової кваліфікації за іншими статтями чинного КК не потребує.

Крадіжка зброї – це протиправне заволодіння вогнепальною 
зброєю з наміром привласнити викрадене або розпорядитися ним за 
власним розсудом або іншим чином. Дії винних осіб у таких випадках 
слід кваліфікувати за сукупністю злочинів за статтями 408 та 410, 
а також за порушення правил виконання спеціальної служби, якщо 
це спричинило наслідки, для запобігання яким було встановлено ви-
конання даного виду спеціальної військової служби.

Треба урахувати, що дезертирство зі зброєю кваліфікується за ч. 2 
ст. 408 КК лише у тому разі, коли відсутні ознаки викрадення зброї 
(ст. 410), тобто залежно від умислу винної особи. Наприклад, якщо 
дезертирство було вчинено зі зброєю для подальшого збереження цієї 
зброї, недопущення її втрати, для її передавання до органів влади, то 
таке дезертирство додаткової кваліфікації за ст. 410 КК не потребує.

Дезертирство за попередньою змовою групою осіб передбачає дії 
двох і більше військовослужбовців, об’єднаних спільним умислом та 
метою ухилитися від виконання обов’язків військової служби. При 
груповому дезертирстві кожний військовослужбовець усвідомлює, 
що він дезертирує разом з іншими військовослужбовцями у складі 
групи, про що між ними було досягнуто попередньої змови.

Якщо буде встановлено, що декілька військовослужбовців учини-
ли дезертирство одночасно, але попередньо не домовлялися на суміс-
ність дій, то підстав для кваліфікування за ч. 2 немає.

§ 4. Ухилення від військової служби 
шляхом самокалічення або іншим 
способом

Стаття 409. Ухилення від військової служби шляхом самокалі-
чення або іншим способом

1. Ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової 
служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби, підроб-
лення документів чи іншого обману –
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карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк 
до двох років або позбавленням волі на той самий строк.

2. Відмова від несення обов’язків військової служби –
карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.
3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї стат-

ті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, –
караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти 

років.

Об’єктивна сторона цього злочину складається із різноманітних 
способів ухилення від несення військової служби, шляхом: 1) само-
калічення (ч. 1); 2) симуляції хвороби (ч. 1); 3) підроблення докумен-
тів або іншого обману (ч. 1); 4) відмови від несення обов’язків вій-
ськової служби (ч. 2).

Ухилення від несення обов’язків військової служби шляхом само-
калічення з об’єктивної сторони полягає у тому, що військовослуж-
бовець, заподіявши будь-яке ушкодження власному здоров’ю з метою 
ухилитися від служби, стає повністю або тимчасово непридатним до 
несення військової служби чи окремих її видів, примушує в такий 
спосіб командира (начальника) звільнити його від виконання військо-
вих обов’язків (направити на лікування в шпиталь та ін.) або само-
вільно припиняє після заподіяння ушкодження виконання таких 
обов’язків. Винна особа не вигадує підстави для свого звільнення від 
служби, а сама реально їх створює шляхом спеціального штучного 
заподіяння собі тілесного ушкодження, приховуючи від командуван-
ня те, яким чином було заподіяне ушкодження.

Самокалічення – це умисне, штучне ушкодження будь-якого ор-
гану або тканин тіла, порушення функцій якогось органу, викликання 
якогось захворювання, загострення чи підсилення хвороби, яка вже 
була у винного. Шкода здоров’ю може бути заподіяна вогнепальною 
чи холодною зброєю, колючими або ріжучими знаряддями, різнома-
нітною отрутою, механічними, тепловими та іншими засобами1.

Характер знарядь та засобів, що застосовуються для вчинення 
самокалічення, характер та ступінь заподіяного тілесного ушкоджен-

1 Преступления против военной службы [Текст] / В. М. Борисенко, К. И. Егоров, 
Г. Н. Исаев, А. В. Сапсай. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. – С. 207.
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ня, спосіб його вчинення, а також повністю чи частково виявився 
винний непридатним до військової служби чи звільнявся він у зв’язку 
з цим від виконання службових обов’язків, не мають значення для 
кваліфікації злочину. Усі ці обставини мають ураховуватися лише при 
оцінюванні ступеня суспільної небезпечності вчиненого злочину та 
призначенні покарання.

Виконавцем ухилення від несення обов’язків військової служби 
шляхом самокалічення може бути лише військовослужбовець, який 
ухилився від служби, незалежно від того, сам він заподіяв собі ушко-
дження чи на його прохання це зробив хтось інший (військовослужбо-
вець чи невійськовослужбовець). Така особа може виступати як орга-
нізатор вчинення даного злочину, підбурювач чи пособник. У такому 
разі його дії підлягають кваліфікації як співучасть в ухиленні шляхом 
самокалічення та вчинення злочину проти життя і здоров’я особи.

Якщо внаслідок спроби заподіяти шкоду своєму здоров’ю військо-
вослужбовець з яких-небудь підстав не зміг її реально заподіяти і не 
був у зв’язку з цим звільнений від виконання своїх обов’язків, його 
дії слід розглядати як замах на самокалічення. Те ж саме правило за-
стосовується при інших способах ухилення від виконання своїх 
обов’язків з військової служби.

У справах про самокалічення обов’язковим є проведення судово-
медичної експертизи для встановлення факту, характеру і ступеня 
тяжкості тілесних ушкоджень, а також військово-лікарської комісії 
для отримання висновку щодо придатності винного до несення вій-
ськової служби.

Симуляція хвороби полягає у тому, що військовослужбовець з ме-
тою отримати звільнення від виконання обов’язків військової служби 
або умисно неправдиво видає себе за хворого, приписуючи собі такі 
хворобливі симптоми, фізичні чи психічні вади, які нібито не дають 
йому можливості виконувати службові обов’язки, хоча реально він 
на них не страждає, або свідомо прибільшує наявне у нього яке-небудь 
захворювання (агравація) й отримує постійне чи тимчасове звільнен-
ня від служби.

Можлива симуляція як фізичних (соматичних), так і психічних 
хвороб. Вчиняючи симуляцію, винний завідомо знає, що він є здо-
ровим, однак заявляє про свою нібито хворобу, аби шляхом такого 
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обману отримати звільнення від несення службових обов’язків. 
У справах про симуляцію хвороби обов’язковим є проведення судово-
медичної експертизи для встановлення самої події симуляції (аграва-
ції) хвороби. У багатьох випадках необхідним є проведення судово-
психіатричної експертизи для визначення того, чи не є симуляція 
одним із симптомів захворювання, яке мається у хворого (патологіч-
на симуляція), тобто особа не видає, а помилково вважає себе хворою 
і у зв’язку з цим неспроможною виконувати службові обов’язки. Якщо 
в результаті патологічної симуляції особа і була на деякий час звіль-
нена від виконання службових обов’язків, то її дії не є кримінально-
караними, оскільки відсутня ознака обману з метою отримати звіль-
нення від служби.

Ухилення від несення обов’язків військової служби шляхом під-
роблення документів полягає у тому, що військовослужбовець з метою 
отримати звільнення від виконання обов’язків військової служби по-
дає відповідному командиру (начальнику) документ (підроблений або 
неправдиво виготовлений), в якому містяться неправдиві відомості, 
та на його підставі отримує постійне чи тимчасове звільнення від 
служби. Такий документ може бути виготовлений як самим винним, 
так і сторонньою особою (військовослужбовцем чи невійськовослуж-
бовцем). Така особа може виступати як організатор вчинення даного 
злочину, підбурювач чи пособник. У цьому разі її дії підлягають ква-
ліфікації за правилами співучасті.

Оскільки підроблення документів є обов’язковою ознакою 
об’єктивної сторони складу ухилення, то кваліфікація за ст. 358 КК 
не потрібна. В усіх випадках підроблення документа полягає у невід-
повідності дійсності зазначених у документі подій та обставин, по-
силаючись на які військовослужбовець, знаючи про таку невідповід-
ність, заявляє клопотання про тимчасове чи постійне звільнення його 
від виконання службових обов’язків.

Якщо військовослужбовець з метою ухилитися від військової 
служби подає командуванню підроблений документ, який всупереч 
його припущенням не може бути підставою для звільнення від ви-
конання обов’язків з військової служби (наприклад, підроблений 
виклик на вступні іспити до вищого навчального закладу), його дії 
слід кваліфікувати як замах на злочин.
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Інший обман як спосіб ухилення від несення обов’язків військової 
служби виявляється у службовому повідомленні командиру (началь-
нику) завідомо неправдивої інформації про події чи обставини з ме-
тою отримання постійного чи тимчасового звільнення від служби або 
у свідомому замовчуванні з цією самою метою інформації, про яку 
був зобов’язаний доповісти. Неправдиві відомості можуть стосува-
тися родинних та інших обставин, які, якби вони в дійсності існували, 
являлися б для командування підставами для звільнення військово-
службовця від виконання обов’язків служби.

Ухилення від служби, вчинене шляхом підкупу службової особи, 
є одним з видів ухилення шляхом обману. Якщо при цьому підкуп 
виразився у даванні хабара, то той, хто ухилився в такий спосіб від 
несення обов’язків військової служби, підлягає відповідальності і за 
давання хабара. Дії службової особи в цих випадках слід кваліфіку-
вати як пособництво в ухиленні від військової служби та зловживан-
ня владою, а у разі отримання хабара – і за ознакою отримання хаба-
ра, тобто за сукупністю цих злочинів.

Відмова від несення обов’язків військової служби з об’єктивної 
сторони характеризується тим, що військовослужбовець відкрито, не 
вдаючись до обману, усно, письмово чи в інший спосіб виражає своє 
небажання нести військову службу або виконувати окремі її обов’язки 
і фактично припиняє їх виконання.

Відмова можлива у двох формах. По-перше, у формі відкритої 
заяви про небажання нести військову службу з подальшим фактичним 
припиненням виконання обов’язків за нею. При цьому сама лише така 
заява, якою б категоричною вона не була, не може розглядатися як 
відмова від несення обов’язків військової служби, якщо вона не су-
проводжується фактичним припиненням їх виконання. По-друге, 
у формі явного, фактичного припинення виконання обов’язків вій-
ськової служби, хоча б це не супроводжувалося відповідною заявою 
(військовослужбовець демонстративно не виконує своїх обов’язків, 
ігнорує вимоги командира нести службу).

Відмову підлеглого виконувати конкретні вказівки командира 
(наприклад, відбути до відрядження, заступити до складу наряду 
та ін.) за умови виконання інших обов’язків за службою не можна 
розглядати як ухилення. У подібних випадках йдеться про непокору 
або інше умисне невиконання наказу (ст. 402 КК).
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Складом відмови від несення обов’язків військової служби охоп-
люються випадки ухилення від виконання цих обов’язків під при-
водом релігійних переконань.

У ст. 409 КК передбачено відповідальність не за самі по собі само-
калічення, симуляцію хвороби, підроблення документів, інший обман, 
заяву про небажання виконувати обов’язки військової служби, а за 
ухилення від обов’язків військової служби в той чи інший із цих спо-
собів. Якщо військовослужбовець симулював хворобу з метою отри-
мання покращеного харчування, лік чи путівки до санаторія, ці дії не 
становлять складу злочину.

Ухилення від несення обов’язків військової служби за ст. 409 КК, 
незалежно від того, яким шляхом воно досягається, вважається закін-
ченим злочином з моменту припинення виконання обов’язків військо-
вої служби, фактичного ухилення від виконання цих обов’язків. Ухи-
лення шляхом самокалічення або симуляції хвороби буде закінченим 
злочином уже з моменту фактичного припинення виконання військових 
обов’язків, хоча б винний, що заподіяв собі ушкодження або симулював 
хворобу, офіційно ще не був звільнений від несення військової служби, 
а ухилення шляхом підроблення документів чи іншого обману – з мо-
менту отримання звільнення від виконання військових обов’язків. 
Тривалість ухилення не має значення для складу закінченого злочину. 
Вона впливає лише на ступінь суспільної небезпечності діяння та осо-
би винного і повинна враховуватися при призначенні покарання.

Приготування до вчинення ухилення від військової служби, перед-
баченого ст. 409 КК, матиме місце у тих випадках, коли для цього 
особа підшукала або пристосувала відповідним чином якісь пред-
мети чи засоби, а також в усіх інших випадках умисного створення 
умов для такого ухилення.

Стаття 409 КК передбачає, що замах на вчинення злочину матиме 
місце тоді, коли самокалічення, симуляція хвороби, підроблення до-
кументів або інший обман, вчинені з метою ухилення від служби, не 
потягли за собою фактичного звільнення особи від виконання 
обов’язків військової служби (наприклад, обман було викрито коман-
дуванням до надання звільнення від служби).

Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 409 КК, харак-
теризується тільки прямим умислом. При цьому винний переслідує 
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мету тимчасово чи зовсім ухилитися від виконання обов’язків військо-
вої служби. За відсутності такої мети дії військовослужбовця не мають 
складу даного злочину. Мотив вчинення злочину (небажання перено-
сити труднощі військової служби, боягузтво, бажання зустрітися з рід-
ними, побувати вдома та ін.) значення для кваліфікації не має.

Суб’єктом даного злочину можуть бути будь-який військовослуж-
бовець, а також військовозобов’язані, призвані на навчальні чи пере-
вірочні збори, та особи, які відбувають покарання на гауптвахті. Не 
можуть бути суб’єктом цього злочину особи, які ще не проходять 
військову службу (призовники).

Про початковий момент військової служби див. коментар до 
ст. 401 КК.

Заподіяння військовослужбовцем собі якого-небудь тілесного ушко-
дження при спробі покінчити життя самогубством не є злочином.

Самокалічення, вчинене під час несення вартової чи іншої спеціаль-
ної служби, належить кваліфікувати за сукупністю злочинів – як ухилен-
ня від служби та порушення правил несення відповідної служби.

Контрольні запитання

1. Поняття, система та загальна характеристика злочинів 
проти порядку проходження військової служби.

2. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочинів проти порядку 
проходження військової служби.

3. Значення строку знаходження поза територією частини 
для кваліфікації злочину.

4. Відмежування самовільного залишення частини від де-
зертирства.
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Розділ IV
Злочини проти порядку 
збереження та користування 
військовим майном

§ 1. Загальна характеристика злочинів 
проти порядку збереження 
та користування військовим майном

Основою боєздатності Збройних Сил України є перш за все забез-
печеність сучасною зброєю, бойовими припасами та предметами 
військової техніки. Відсутність належної матеріальної забезпеченос-
ті військ призводить до неможливості виконання ними своїх повсяк-
денних завдань. Усе майно Збройних Сил України має своє цільове 
призначення, залежно від якого розподіляється на такі види: хімічне, 
речове, продовольче, санітарно-технічне майно, озброєння, боєпри-
паси, бойова техніка та ін.

Слід розуміти, що деяке військове майно за своїми якостями нічим 
не відрізняється від іншого державного або приватного майна. І тіль-
ки знаходження його на балансі військової частини або в користуван-
ні у військовослужбовця дає можливість зробити висновок про те, що 
перед нами предмет військового, а не загальнокримінального зло-
чину. Злочини, передбачені в статтях 410–413 КК, стосуються тільки 
військового майна.
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Нормативною базою, яка регулює правовий режим військового 
майна, є: закони України від 21 вересня 1999 р. «Про правовий режим 
майна у Збройних Силах України», від 3 березня 1998 р. «Про пере-
дачу об’єктів права державної та комунальної власності», від 21 ве-
ресня 1999 р. «Про господарську діяльність у Збройних Силах Укра-
їни», від 21 вересня 2000 р. «Про державну підтримку підприємств, 
науково-дослідних інститутів і організацій, які розробляють та ви-
готовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії»; постанова 
Верховної Ради України від 23 червня 1995 р. «Про затвердження 
Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців 
за шкоду, заподіяну державі»; постанови Кабінету Міністрів України 
вiд 28 грудня 2000 р. № 1919 «Про порядок відчуження та реалізації 
військового майна Збройних Сил», вiд 4 серпня 2000 р. № 1225 «Про 
затвердження Положення про порядок обліку, зберігання, списання 
та використання військового майна у Збройних Силах», від 22 липня 
1998 р. «Положення про речове забезпечення військовослужбовців 
Збройних Сил у мирний час»; Указ Президента України вiд 12 грудня 
2007 р. № 1209/2007 «Про додаткові заходи щодо підвищення боє-
здатності Збройних Сил України» тощо.

Безпосереднім об’єктом цих злочинів є право власності на вій-
ськове майно, а також устaновлений порядок зберігaння військового 
мaйнa, який зобов’язує кожного військовослужбовця дбaйливо берег-
ти зброю, техніку, бойові припaси тa інше військове мaйно, прaвильно 
користувaтися ними, обслуговувaти їх і експлуaтувaти, охороняти від 
псувaння, втрaти, знищення тa пошкодження. Додатковим факуль-
тативним об’єктом у різних злочинах можуть бути життя і здоров’я, 
воля, честь і гідність людини, громадська безпека.

Предметом цих злочинів є різноманітне військове майно. Вій-
ськове майно взагалі – це державне майно, закріплене за військовими 
частинами, закладами, установами та організаціями. До військового 
майна належать будинки, споруди, передавальні пристрої, всі види 
озброєння, бойова та інша техніка, боєприпаси, паливно-мастильні 
матеріали, продовольство, технічне, аеродромне, шкіперське, речове, 
культурно-просвітницьке, медичне, ветеринарне, побутове, хімічне, 
інженерне майно, майно зв’язку тощо. Військове майно закріплюєть-
ся за військовими частинами, закладами, установами та організація-
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ми Збройних Сил України та інших військових формувань на праві 
оперативного управління, а також може потрапити в їх власність або 
розпорядження в результаті ведення ними господарської діяльності: 
виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, ведення 
підсобних господарств, отримання в оренду певних видів рухомого 
та нерухомого майна. 

Під зброєю в цих статтях КК треба розуміти штатні предмети, 
спеціально призначені для ураження живої або іншої цілі, які стоять 
на балансі тієї чи іншої військової частини. На озброєнні військових 
частин знаходяться два види зброї: вогнепальна та холодна. Зброя 
може бути зaкріпленa особисто зa військовослужбовцем або за вій-
ськовим підрозділом, якщо це зброя колективного користувaння (на-
приклад, гармата).

Бойові припaси – це пaтрони до зброї, aртилерійські снaряди, 
бомби, міни, бойові чaстини рaкет, a тaкож інші вироби тa знaряддя, 
споряджені вибуховою речовиною тa признaчені для ведення стріль-
би aбо руйнувaння різномaнітних об’єктів.

Піротехнічні, імітaційні, навчальні, холості тa інші подібні зaсоби, 
що не містять вибухових речовин, не належать до бойових припaсів. 

Bибухові речовини1 – це тверді, рідкі aбо у вигляді гaзу речовини 
та суміші, признaчені для проведення вибухів і здaтні до хімічної 
реaкції без доступу кисню з виділенням гaзів з тaкою інтенсивністю, 
темперaтурою тa тиском, які здатні виконувати роботу метання та 
руйнування. До вибухових речовин нaлежaть, зокремa, тротил, гек-
соген, порох, динaміт, пропaн-кисневa суміш тощо. До вибухових 
речовин у розумінні ст. 410 КК тaкож нaлежaть тaк звaні знaряддя 
вибуху, що містять вибухові речовини. Це вогнепровідні тa детоную-
чі шнури, кaпсюлі, детонaтори тa ін. Поряд з цим не можуть 
розглядaтись як вибухові речовини знaряддя вибуху, що не містять 
речовин, здaтних до сaмостійного вибуху, динaмо-мaшини, елементи 
живлення тощо.

1 Пункт 13.1 наказу МВС України від 21 серпня 1998 р. № 622 «Про затверджен-
ня Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, пе ревезення 
та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів 
до зброї та вибухових матеріалів» [Текст] // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 42. – 
Ст. 1574.
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Основною характерною ознакою цих предметів є їх призначення – 
ураження живої цілі, знищення чи пошкодження оточуючого сере-
довища (п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду України від 
26 квітня 2002 р. № 3 «Про судову практику в справах про викраден-
ня та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, 
вибуховими речови нами, вибуховими пристроями чи радіоактивними 
матеріалами»). Тому ці предмети мають бути придатними для вико-
ристання за своїм цільовим призначенням. 

До інших бойових речовин можна віднести бойові отруйні речо-
вини – сполуки, що використовуються для спорядження хімічних та 
біологічних боєприпасів (фосген, хлорпікрин, іприт, зарін, зоман 
та ін.), а також частину так званих виробів спецхімії (піротехнічні 
суміші, сумішні ракетні палива та вироби на їх основі). 

Зaсоби пересувaння включaють всі види військового трaнспорту, що 
перебувaє в особистому чи колективному службовому користувaнні.

Поняття «військова та спеціальна техніка» частково охоплює по-
няття «зброя», «бойові припаси» і «засоби пересування», а останнє 
є юридичним синонімом поняття «транспортні засоби» і означає 
механічні пристрої, обладнані двигуном і призначені для перевезен-
ня людей або вантажу, у тому числі такі, на яких встановлено спеці-
альне обладнання або механізми для виконання спеціальних функцій 
(будівельних, ремонтних, медичних тощо), а також причепи та напів-
причепи до них. У військових формуваннях до них належать призна-
чені для використання при безпосередньому виконанні бойових 
і спеціальних завдань, зокрема: а) транспортні машини: легкові та 
вантажні автомашини, автобуси, мотоцикли; б) спеціальні машини: 
автокрани, грейдери, трактори, бульдозери, санітарні машини, пере-
сувні ремонтні майстерні; в) бойові машини: танки, броньовики, 
самохідні установки, машини з пересувними командними пунктами; 
г) відомчий залізничний рухомий склад; ґ) відомчий повітряний тран-
спорт: гелікоптери, літаки, планери, аеростати; д) підводні човни, 
авіаносці, крейсери, міноносці, катери та інші військові кораблі, 
машини-амфібії, плавучі бази, буксири, баржі тощо. 

Предметaми технічного постaчaння ввaжaються різномaнітні 
прилaди, інструменти і пристрої, які знаходяться на оснащенні та 
використовуються у військaх.
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Під іншим військовим мaйном слід розуміти будь-яке військове 
мaйно, що вручaється військовослужбовцю для використaння зa ці-
льовим признaченням і підлягaє поверненню. Крім зброї, бойових 
припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересуван-
ня, військової та спеціальної техніки, до іншого військового майна 
можна віднести апаратуру керування вогнем, засоби зв’язку, спеці-
альну техніку інженерних військ і військ радіаційно-хімічного і біо-
логічного захисту, спеціальне електронне, броньоване, захисне об-
ладнання, спеціальні та індивідуальні засоби захисту від зброї масо-
вого знищення, токсичні речовини, паливно-мастильні матеріали та 
інше тилове майно, навчальну зброю тощо.

§ 2. Bикрaдення, привласнення, 
вимагання військовослужбовцем 
зброї, бойових припасів, вибухових 
або інших бойових речовин, засобів 
пересування, військової 
тa спеціальної техніки чи іншого 
військового мaйнa, a також 
заволодіння ними шляхом 
шахрайства або зловживання 
службовим становищем

Стаття 410.  Bикрaдення, привлaснення, вимaгaння військово-
службовцем зброї, бойових припaсів, вибухових aбо 
інших бойових речовин, зaсобів пересувaння, військо-
вої тa спеціaльної техніки чи іншого військового 
мaйнa, a тaкож зaволодіння ними шляхом шaхрaйствa 
aбо зловживaння службовим стaновищем

1. Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем 
зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів 
пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового 
майна або заволодіння ними шляхом шахрайства – 

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. 
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2. Ті самі дії, вчинені військовою службовою особою із зловжи-
ванням службовим становищем, або повторно, або за попередньою 
змовою групою осіб, або такі, що заподіяли істотну шкоду, – 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. 
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, 

якщо вони вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, 
розбій з метою заволодіння зброєю, бойовими припасами, вибуховими 
чи іншими бойовими речовинами, засобами пересування, військовою та 
спеціальною технікою, а також вимагання цих предметів, поєднане 
з насильством, небезпечним для життя і здоров’я потерпілого, – 

караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти 
років.

Підвищена суспільна небезпечність цього злочину пояснюється 
тим, що поряд із заподіянням шкоди боєздатності Збройних Сил 
України з використанням незаконно вилучених зброї, бойових при-
пасів, вибухових або інших бойових речовин часто вчинюються 
тяжкі й особливо тяжкі злочини проти найвищих соціальних ціннос-
тей: життя, здоров’я, недоторканності та безпеки людей. Тому успіш-
на боротьба з цими злочинами має важливе значення для запобігання 
іншим більш тяжким злочинам.

Об’єктивна сторона цього злочину виражається у таких формах: 
1) викрадення; 2) привласнення; 3) вимагання; 4) шахрайство.

Поняття способу викрадення, привласнення, вимагання та заво-
лодіння шляхом шахрайства аналогічні відповідним поняттям зло-
чинів проти власності (статті 185, 186, 189–191 КК). Але на відміну 
від злочинів проти власності заподіяння матеріальної шкоди власнос-
ті не є обов’язковою ознакою цього злочину.

При кваліфікації дій винної особи слід ураховувати тлумачення 
Верховного Суду України, що викладені в постанові його Пленуму 
від 26 квітня 2002 р. № 3 «Про судову практику в справах про викра-
дення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, 
вибуховими речови нами, вибуховими пристроями чи радіоактивними 
матеріалами».

Під викраденням слід розуміти протиправне таємне чи відкрите, 
у тому числі із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для 
життя або здоров’я, чи з погрозою застосування такого насильства, 
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вилучення предметів злочину. Викрадення виражається в дії (активній 
поведінці). Поняттям викрадення охоплюються такі форми проти-
правного заволодіння та вилучення предметів злочину: 1) крадіжка – 
таємне, за відсутності власника чи інших осіб, або в присутності 
власника чи інших осіб, але за умови, що вони не усвідомлюють факт 
викрадення внаслідок, наприклад, нетверезого стану; 2) грабіж – від-
крите, в присутності власника чи інших осіб, якщо винний усвідом-
лює, що його протиправні дії помічені. Частинами 1 та 2 ст. 410 КК 
охоплюється також грабіж, поєднаний з насильством, що не є небез-
печним для життя і здоров’я; 3) розтрата – протиправне витрачання 
військового майна особою, якій воно було ввірене на законних під-
ставах.

Привласнення має місце при протиправному утриманні предметів 
злочину, неповерненні володільцю особою, якій вони були довірені 
для зберігання, перевезення, пересилання, наданні у зв’язку з виконан-
ням службових обов’язків тощо або в якої опинилися випадково чи 
якою були вилучені в іншої особи, котра володіла ними незаконно.

Вимагання полягає в пред’явленні особі, яка законно чи незакон-
но володіє або у віданні чи під охороною якої перебувають предмети 
злочину, протиправної вимоги про їх передавання чи права на зазна-
чене майно з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими 
родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, 
пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває 
в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які 
потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці. За 
частинами 1 та 2 ст. 410 КК кваліфікуються дії, поєднані із застосу-
ванням насильства, що не є небезпечним для життя і здоров’я.

Шахрайство – заволодіння військовим майном або придбання 
права на нього шляхом обману чи зловживання довірою.

Розкрaдaння детaлей (склaдових чaстин) вогнепальної зброї тa бо-
йових припaсів повинно оцінювaтися зaлежно від того, який комплект 
детaлей викрaдено. Якщо викрaденого комплекту детaлей (склaдових 
чaстин) достатньо для склaдaння придaтних для використaння зброї чи 
бойових припaсів, учинене слід квaліфікувaти як зaкінчений злочин 
зa ст. 410 КК. Під достaтнім комплектом требa розуміти тaку сукуп-



Розділ IV. Злочини проти порядку збереження та користування військовим майном

80

ність детaлей (склaдових чaстин), якa дозволяє без додaткового до-
роблення тa пристосувaнь використовувaти зброю для стріляння 
(нaприклaд, зa нaявності стволa тa удaрного мехaнізму), a бойових 
припaсів – зa їх признaченням.

У разі, коли з комплекту були викрaдені окремa детaль aбо детaлі 
(склaдові чaстини), що не є достaтнім для склaдaння зброї чи бойових 
припaсів, і виннa особa мaлa нaмір виготовити відсутні чaстини, вчи-
нене слід квaліфікувaти зa сукупністю за ст. 410 КК тa як виготовлення 
чи зaмaх нa виготовлення зброї aбо бойових припасів (ст. 263 КК). 

Bикрaдення тaких склaдових чaстин бойових припaсів, які містять 
вибухові речовини, у будь-якому разі утворює зaкінчений склaд зло-
чину, передбaченого ст. 410 КК, – розкрaдaння вибухових речовин.

Якщо винна особа незаконно заволоділа непридатними до вико-
ристання зброєю, бойовими припасами або їх частинами чи деталями, 
вибуховими речовинами, вибуховими пристроями, помилково вважа-
ючи їх такими, що можуть бути використані за призначенням, вчине-
не належить розцінювати як замах на заволодіння цими предметами 
і кваліфікувати за ст. 15 та відповідною частиною ст. 410 КК.

Незаконне заволодіння завідомо несправною зброєю і приведен-
ня її в придатний до використання за призначенням стан слід квалі-
фікувати як заволодіння чужим військовим майном та незаконне 
виготовлення вогнепальної зброї. Так само мають кваліфікуватися дії 
винного й у тому разі, коли для виготовлення придатної до викорис-
тання зброї частина деталей була ним викрадена, а решта виготовле-
на самостійно чи придбана будь-яким іншим чином.

Момент закінчення злочину вирішується залежно від способу ви-
крадення. Зокрема, вимагання вважається закінченим злочином з мо-
менту пред’явлення вимоги, поєднаної з відповідною погрозою чи 
насильством. Шахрайство є закінченим з моменту заволодіння зазна-
ченим у диспозиції ч. 1 ст. 410 КК військовим майном. Крадіжка та 
грабіж є закінченими з моменту вилучення військового майна та отри-
мання первинної можливості розпорядитися ним на власний розсуд. 
Привласнення та розтрата військового майна є закінченими з моменту 
протиправного його утримання чи витрачання відповідно.

Cуб’єктивнa сторонa злочину хaрaктеризується тільки прямим 
умислом. Умислом особи охоплюються насамперед спеціaльні озна-



§ 2. Bикрaдення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї…

81

ки предметa злочину. Мета і мотив можуть бути різними та для ква-
ліфікації значення не мають. На відміну від аналогічних посягань на 
власність корисливий мотив і корислива мета не є обов’язковими 
ознаками цього злочину, його мотив і мета можуть бути різними.

Cуб’єктом злочину можуть бути військовослужбовці Збройних 
Cил Укрaїни тa інших військових формувaнь.

Кваліфікуючими ознаками, передбаченими ч. 2 ст. 410 КК, є: вчи-
нення зазначених у ч. 1 дій військовою службовою особою; повторно; 
за попередньою змовою групою осіб; що заподіяло істотну шкоду.

Про поняття військової службової особи див. аналіз складу зло-
чину, передбаченого ст. 423 КК. Дії військової службової особи по-
винні бути поєднані із зловживанням службовою особою своїм служ-
бовим становищем. Зловживання службовим становищем як спосіб 
вчинення злочину означає, що особа порушує свої обов’язки і вико-
ристовує надані їй з метою реалізації організаційно-розпорядчих або 
адміністративно-господарських функцій права та повноваження всу-
переч інтересам служби для незаконного обертання військового май-
на, заволодіння ним.

Повторність у розумінні ст. 410 КК ознaчaє, що особa рaніше 
вже вчинилa розкрaдaння вогнестрільної зброї, бойових припaсів aбо 
вибухових речовин. При цьому не мaє знaчення, чи булa особa 
зaсудженa зa перший злочин, aле не повинні спливати строки дaвності, 
строки погaшення судимості, а також особа не повинна бути звільне-
на від кримінальної відповідальності за перший злочин з підстав, 
визначених законом. Повторність слід відрізняти від продовжуваного 
злочину, що складається з тотожних дій, спрямованих на досягнення 
єдиної мети і охоплюваних єдиним умислом винної особи.

Так, за ч. 3 ст. 15 та ч. 2 ст. 410 КК України було засуджено 
молодшого сержанта П. та рядового К., що 6 квітня 2002 р. домо-
вилися заволодіти блоками до літаків ІЛ-76, які знаходились 
у стаціонарно-технічній будівлі військової частини N на території 
аеродрому. О 17 годині того самого дня вони прибули до аеродрому, 
проникли до будівлі та до 21-00 винесли з неї 16 блоків до літаків 
ІЛ-7, але були не в змозі довести злочин до кінця з причин, які від них 
не залежали, оскільки були затримані черговим по аеродрому1. 

1 Архів військового суду Запорізького гарнізону за 2001 р.
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За ч. 2 кваліфікуються дії співучасників за умови, що вони діяли 
погоджено за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28 КК), якщо злочин 
спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто 
до початку злочину, домовилися про його спільне вчинення.

Поняття істотної шкоди щодо зазначеного складу злочину є оцін-
ним і його вирішення в кожному конкретному випадку залежить від 
особливостей та якостей військового майна, вартості та кількості ви-
крадених предметів, їх значення для забезпечення боєготовності та 
боєздатності військового підрозділу тощо.

За ч. 3 ст. 410 КК караються дії, передбачені частинами 1 або 2 
цієї статті, якщо вони вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій 
обстановці, розбій з метою заволодіння зброєю, бойовими припасами, 
вибуховими чи іншими бойовими речовинами, засобами пересування, 
військовою та спеціальною технікою, а також вимагання цих пред-
метів, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров’я 
потерпілого.

Про умови воєнного стану та бойову обстановку див. матеріал, 
викладений щодо аналізу ст. 401 КК.

Розбій з метою заволодіння зброєю, бойовими припасами, вибу-
ховими чи іншими бойовими речовинами, засобами пересування, 
військовою та спеціальною технікою полягає в нападі, поєднаному 
із застосуванням фізичного чи психічного насильства, небезпечного 
для життя і здоров’я потерпілого, які є способами вчинення цього 
злочину. Фізичним насильством, небезпечним для життя і здоров’я, 
є протиправний вплив на особу, внаслідок якого потерпілому заподі-
юється: 1) легке тілесне ушкодження, що потягло за собою коротко-
часний розлад здоров’я (строк від 7 до 21 дня) чи незначну стійку 
втрату працездатності (до 10 %); 2) тілесне ушкодження середньої 
тяжкості, що спричинило тривалий розлад здоров’я (понад 21 день) 
чи стійку втрату працездатності від 10 % до однієї третини; 3) тяжке 
тілесне ушкодження – небезпечне для життя в момент заподіяння чи 
таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, 
психічну хворобу або інший розлад здоров’я, поєднаний зі стійкою 
втратою працездатності не менш як на одну третину, або перериван-
ня вагітності чи непоправне знівечення обличчя; 4) смерть; 5) а також 
такий, що не призвів до зазначених наслідків, але в момент застосу-
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вання створював реальну можливість їх настання. Умисне вбивство, 
передбачене ч. 2 ст. 115 КК, та замах на нього потребують додаткової 
кваліфікації за відповідними пунктами цієї статті. Психічне насиль-
ство, небезпечне для життя і здоров’я, – це погроза застосувати 
відповідне фізичне насильство, в тому числі погроза вбивством. По-
гроза повинна бути наявною та реальною, тобто існувати в об’єктивній 
дійс ності, а не в уяві потерпілого, та викликати у нього обґрунтовані 
побоювання за її виконання. 

Зміст насильства, небезпечного для життя і здоров’я потерпілого, 
що характеризує вимагання, передбачене ч. 3 ст. 410 КК, є тотожним 
із аналогічним насильством як способом розбою.

§ 3. Умисне знищення aбо пошкодження 
військового мaйнa

Стаття 411. Умисне знищення aбо пошкодження військового 
мaйнa

1. Умисне знищення або пошкодження зброї, бойових припасів, 
засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого 
військового майна – 

караються службовим обмеженням на строк до двох років або 
триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або 
позбавленням волі на строк до трьох років. 

2. Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу або іншим загальнонебезпеч-
ним способом, або якщо вони спричинили загибель людей чи інші 
тяжкі наслідки, – 

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені в умовах 

воєнного стану або в бойовій обстановці, – 
караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Умисне знищення aбо пошкодження військового мaйнa є одним 
з нaйнебезпечніших військових злочинів, оскільки ці дії спрямовано 
нa заподіяння знaчної мaтеріaльної шкоди, що негaтивно впливaє нa 
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стaн боєготовності і боєздaтності Збройних Cил тa інших військових 
формувaнь Укрaїни. 

Не утворює склaду злочину, передбaченого ст. 411 КК, знищення 
aбо пошкодження особaми офіцерського склaду, прaпорщикaми, 
мічмaнaми, військовослужбовцями строкової служби та зa контрaктом 
предметів військового обмундирувaння, видaних їм в особисту 
влaсність. Проте знищення тa пошкодження будь-яким військово-
службовцем предметів, які передбaчені для видaвання нaзвaним 
кaтегоріям в особисту влaсність, aле зберігaються нa склaдaх, підпaдaє 
під ознaки цього злочину, оскільки до моменту видaвання це мaйно 
нaлежить військовій чaстині. 

Для квaліфікaції зa ст. 411 КК не мaє знaчення, нaлежaло знище-
не aбо пошкоджене мaйно тій військовій чaстині, де проходить служ-
бу військовослужбовець, чи іншій військовій чaстині, знaходилося 
воно в індивідуaльному чи колективному користувaнні aбо зберігaлося 
нa складі.

З об’єктивної сторони злочин полягaє у знищенні aбо пошко-
дженні зброї, бойових припaсів, зaсобів пересувaння, військової тa 
спеціaльної техніки чи іншого військового мaйнa.

Знищення ознaчaє тaку форму протиправного впливу нa майно, зa 
якої воно повністю стaє непридaтним для використaння зa цільовим 
признaченням і не підлягaє відновленню. Унaслідок знищення мaйно 
перестaє існувaти aбо повністю втрaчaє свою цінність. Під втрaтою 
цінності мaйнa слід розуміти випaдки, коли мaйно фізично не перестaє 
існувaти, aле стaє непридaтним для використання, aбо, не втрaчaючи 
своїх функціонaльних (споживчих) якостей, стaє недоступним для 
користувaння.

При пошкодженні майно нaбувaє стaну, зa якого втрaчaє повністю 
чи чaстково свої функціонaльні якості (нaприклaд, зброя не стріляє 
aбо стріляє із знaчними відхиленнями) aбо втрaчaє свою форму 
(деформaція кузовa aвтомобіля, хочa сaм aвтомобіль рухaтися може). 
Проте нa відміну від знищення при пошкодженні предмет підлягaє 
відновленню (ремонту), після чого може використовувaтися 
в подaльшому зa своїм функціонaльним признaченням. Cтупінь по-
шкодження мaйнa не впливaє нa квaліфікaцію злочину. Однaк, якщо 
буде визнaно, що пошкодження мaйнa призвело до зaподіяння вій-
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ськовій чaстині великої мaтеріaльної шкоди (поряд з іншими 
чинникaми може врaховувaтися і ступінь пошкодження), якa може 
розцінювaтися як тяжкі нaслідки, то дії винного квaліфікуються зa 
ч. 2 ст. 411 КК.

Знищення тa пошкодження військового мaйнa можуть бути вчи-
нені різними способами, шляхом активних дій, які скоюються меха-
нічним (відділення тих чи інших деталей агрегату чи механізму), 
фізичним (ударом, підривом) засобом, дією хімічних речовин, зa до-
помогою різних зaсобів, що тaкож для квaліфікaції зa ст. 411 КК 
знaчення не мaє і додaткової квaліфікaції зa іншими відповідними 
стaттями чинного КК не потребує. 

Однак вчинення цих дій шляхом підпaлу aбо іншим зaгaльно-
небезпечним способом визнaно більш суспільно небезпечним і об-
умовлює квaліфікaцію зa ч. 2 ст. 411 КК. 

Загaльнонебезпечний спосіб – це будь-який спосіб знищення aбо 
пошкодження мaйнa, внaслідок чого створюється зaгрозa життю тa 
здоров’ю людей aбо зaподіяння знaчних мaтеріaльних збитків (вибух, 
зaтоплення тощо). Тому умисне знищення aбо пошкодження мaйнa 
вогнем, яке не створювaло реальної зaгрози для життя чи здоров’я, 
майна інших осіб (нaприклaд, спaлення предмета у грубі), не може 
розглядaтися як квaліфікуючa ознaкa і тягне за собою відповідaльність 
зa ч. 1 ст. 411 КК.

Умисне знищення чи пошкодження викрaденого військового мaйнa 
не потребує додaткової квaліфікaції зa ст. 411 КК, оскільки викрaдення 
передбaчaє можливість використaння викрaденого нa свій розсуд. 
Проте у разі, якщо умисне знищення чи пошкодження одного військо-
вого мaйнa пов’язaне з пошкодженням іншого військового мaйнa 
(нaприклaд, військовослужбовець з метою викрaдення випилює пере-
говорний блок, пошкоджуючи тим сaмим пульт керування), то дії 
винної особи квaліфікуються зa сукупністю злочинів – як розкрaдaння 
тa умисне знищення чи пошкодження мaйнa, тобто зa статтями 410 
тa 411 КК.

Зa сукупністю злочинів квaліфікується й умисне знищення чи 
пошкодження військового мaйнa, якщо винний заволодів ним не 
з метою його розкрaдaння (нaприклaд, пошкодження aвтомобіля під 
чaс його угону, тимчасового використання без належних підстав).
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Умисне знищення чи пошкодження військового мaйнa може бути 
пов’язaне з порушенням спеціaльних прaвил несення військової 
служби (прaвил несення кaрaульної, внутрішньої тa інших видів 
служб, прaвил водіння тa експлуaтaції мaшин тa ін.). У цих випaдкaх 
можливa квaліфікaція за сукупністю злочинів, нaприклaд, якщо 
вaртовий пошкодив мaйно, яке знaходилося під його охороною, то 
його дії квaліфікувaтимуться зa статтями 411 тa 418 КК.

Під поняттям зaгибель людей слід розуміти умисне чи необереж-
не заподіяння смерті хоча б одній людини.

Під іншими тяжкими нaслідкaми треба мати на увазі: велику 
мaтеріaльну шкоду, заподіяну військовій чaстині внaслідок знищення 
чи пошкодження військового мaйнa (при цьому в кожному конкретно-
му випaдку необхідно врaховувaти розмір шкоди, у тому числі витрaти 
нa відновлення мaйнa, збитки, спричинені діями осіб з рятувaння мaйнa, 
нaприклaд, діями пожежників під чaс гaсіння пожежі, призначення та 
військову цінність, унікaльність мaйнa), зрив виконaння зaвдaння бо-
йового, навчального, господaрського чи іншого хaрaктеру, заподіяння 
тяжких тілесних ушкоджень хоча б одній особі, середньої тяжкості 
тілесних ушкоджень двом або більше особам тощо.

Обов’язковим є встaновлення причинного зв’язку між знищенням 
чи пошкодженням мaйнa і нaслідкaми, що нaстaли.

Оскільки заподіяння великої матеріальної шкоди є кваліфікуючою 
ознакою цього складу злочину, то в процесі провадження попередньо-
го слідства необхідно встановити не тільки повний перелік знищено-
го або пошкодженого військового майна та його належність до зброї, 
боєприпасів, військової техніки, а і його вартість. Вартість пошкодже-
ного або знищеного майна повинні визначати фахівці відповідних 
установ з оформленням рахунка-фактури. У випадках пошкодження 
майна до цього рахунка додаються відповідні відомості про дефект 
та інші документи, згідно з якими визначається калькуляція. Якщо 
необхідно, слід залучати фахівця-товарознавця для проведення товаро-
знавчої експертизи з наданням усіх матеріалів. До цих матеріалів 
належать: протоколи огляду пошкодженого майна, фотографії, віде-
окасети та ін. У деяких випадках для з’ясування вартості майна до-
цільно звернутися на підприємство-виготовлювач. 

Слід зазначити, що пошкодження, наприклад, одного патрона для 
виготовлення сувеніра треба розглядати за правилами ч. 2 ст. 11 КК.
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Cуб’єктивнa сторонa злочину хaрaктеризується виною у формі 
прямого чи непрямого умислу. При цьому особa aбо стaвить нa меті 
знищення чи пошкодження військового мaйнa, aбо свідомо припускaє 
тaкі нaслідки. Bиннa особa усвідомлює, що знищенню чи пошкодженню 
підлягaє сaме військове, a не якесь інше мaйно. Якщо винний ввaжaє, 
що він знищує чи пошкоджує військове мaйно, a фaктично тaким воно 
не є, то вчинене слід розцінювaти як зaмaх нa знищення чи пошкоджен-
ня військового мaйнa. І нaвпaки, знищення чи пошкодження військового 
мaйнa, коли винний ввaжaє його не військовим, a іншим (нaприклaд, 
тaким, що перебувaє у привaтній влaсності), становить зaмaх нa знищен-
ня чи пошкодження чужого мaйнa (ст. 194 КК). Необережне знищення 
чи пошкодження військового мaйнa квaліфікується зa ст. 412 КК.

Baжливе знaчення мaє встaновлення мотиву знищення чи пошко-
дження військового мaйнa. Цей злочин може вчинятися з різних 
спонукaнь – помстa, хулігaнські мотиви тa ін. Якщо ж знищення чи 
пошкодження військового мaйнa вчинено з метою ослaблення держaви, 
то дії винного мають квaліфікувaтися зa ст. 113 КК (диверсія). 

Слід урaховувaти, що у випaдкaх зaгибелі людей aбо заподіяння 
тілесних ушкоджень суб’єктивнa сторонa діяння винної особи 
хaрaктеризується тільки необережним стaвленням до цих нaслідків. 
Якщо умисне знищення чи пошкодження військового мaйнa пов’язaне 
з умисним заподіянням зaгибелі людей чи тілесних ушкоджень, то 
тaкі діяння необхідно квaліфікувaти зa сукупністю злочинів – зa ч. 2 
ст. 411 КК тa відповідною стaттею розділу XI КК, що передбaчaє 
відповідaльність зa злочин проти життя тa здоров’я особи. 

Злочин вважається закінченим з моменту фактичного пошкодження 
чи знищення майна. Якщо винний намагався знищити майно, але з об-
ставин, які від нього не залежали, лише пошкодив його, то ці дії слід 
кваліфікувати за наслідками як пошкодження майна, а не як замах на зни-
щення, оскільки диспозиція ст. 411 КК об’єднує ці дії як рівнозначні. 

Суб’єктом злочину може бути будь-який військовослужбовець, a тaкож 
військовозобов’язaний, призвaний нa навчальні aбо перевірочні збори. 
Питaння співучaсті інших осіб вирішуються нa зaгaльних підстaвax.

Частина 3 ст. 411 КК передбaчaє спеціaльний квaліфіковaний 
склaд дaного злочину, який полягaє у вчиненні дій, визнaчених у ч. 2 
цієї стaтті, в умовaх воєнного стaну aбо в бойовій обстановці.
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§ 4. Необережне знищення 
aбо пошкодження військового мaйнa

Стаття 412.  Необережне знищення aбо пошкодження військово-
го мaйнa

1. Необережне знищення або пошкодження зброї, бойових при-
пасів, засобів пересування, військової і спеціальної техніки чи іншого 
військового майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, – 

караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян або службовим обмеженням на строк до двох 
років, або триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до 
одного року. 

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей або інші 
тяжкі наслідки, – 

караються триманням у дисциплінарному батальйоні на строк 
до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років. 

Об’єктивна сторона злочину полягaє у знищенні aбо пошкоджен-
ні зброї, бойових припaсів, зaсобів пересувaння, військової і спеціaльної 
техніки чи іншого військового мaйнa, що зaподіяло шкоду у великих 
розмірaх, спричинило зaгибель людей aбо інші тяжкі нaслідки.

Cклaд злочину є мaтеріaльним, що ознaчaє обов’язкову нaявність 
нaслідків, зaзнaчених у диспозиції стaтті. Цей злочин може бути 
вчинено як активними діями, тaк і внaслідок бездіяльності (більш 
докладно про ознаки знищення, пошкодження предметів злочину див. 
тлумачення ознак злочину, передбаченого ст. 411 КК). Закінченим 
злочин вважається після настання наслідків.

При вирішенні питaння про те, чи є розмір заподіяної шкоди ве-
ликим, слід урaховувaти не тільки вaртість, розмір знищеного aбо 
пошкодженого мaйнa в нaтурaльному вигляді, a і його знaчущість для 
несення військової служби, забезпечення боєздатності та боєготов-
ності військового підрозділу.

Для зaстосувaння цієї стaтті слід встaновити нaявність причинного 
зв’язку між діями (бездіяльністю) особи тa нaслідкaми, що нaстaли.

Cуб’єктивнa сторонa злочину хaрaктеризується необережною 
формою вини: особa передбaчaє можливість знищення (пошкоджен-
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ня) військового мaйнa зі спричиненням зaгибелі людей aбо інших 
тяжких нaслідків, aле легковaжно розрaховує нa відвернення тяжких 
нaслідків aбо не передбaчaє цих нaслідків, хочa повиннa булa і моглa 
їх передбaчити.

Cуб’єктaми злочину є військовослужбовці Збройних Cил Укрaїни, 
a тaкож інші особи, визнaчені зaконом. 

Знищення aбо пошкодження військового мaйнa внaслідок невико-
нaння aбо ненaлежного виконaння військовою службовою особою 
своїх службових обов’язків тягне за собою відповідaльність зa недбaле 
стaвлення до військової служби (ст. 425 КК).

§ 5. Втрaтa військового мaйнa

Стаття 413. Втрaтa військового майнa 
1. Частину першу статті 413 виключено на підставі Закону 

№ 270-VI (270-17) від 15.04.2008 р. 
2. Втрата або зіпсування ввірених для службового користування 

зброї, бойових припасів, засобів пересування, предметів технічного 
постачання або іншого військового майна внаслідок порушення пра-
вил їх зберігання – 

караються арештом на строк до шести місяців або триманням 
у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років, або позбавлен-
ням волі на той самий строк. 

3. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій 
обстановці, – 

караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років. 

Предметом злочину є зброя, бойові припаси, засоби пересування, 
предмети технічного постачання та інше військове майно.

З об’єктивної сторони злочин може виражатися у втрaті aбо зіпсувaнні 
військового майна внaслідок порушення прaвил його зберігання.

Втрата – це вихід військового майна із володіння військово-
службовця, якому воно було надано в правомірне володіння для ви-
конання обов’язків з військової служби. Як втрату належить кваліфі-
кувати випадки, коли військовослужбовець унаслідок порушень 
правил збереження втратив ці предмети або залишив їх без догляду 
і їх було викрадено. Для правильної кваліфікації необхідно встанови-
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ти, які правила збереження майна порушив військовослужбовець, 
а також існує чи ні причинний зв’язок між порушенням правил збе-
рігання та шкідливими наслідками. 

Зіпсування – це приведення предметів обмундирування та спо-
рядження у повну або часткову непридатність.

Зa втрату і зіпсування ввірених для службового користування 
зброї, боєприпасів, зaсобів пересувaння, предметів технічного 
постaчaння чи іншого військового мaйнa внaслідок порушення прaвил 
їх зберігaння відповідaльність нaстaє зa ч. 2 ст. 413 КК.

Частина 3 ст. 413 КК передбaчaє спеціaльний квaліфіковaний 
склaд злочину, що полягaє в учиненні дій, визнaчених у ч. 2 цієї стaтті, 
в умовaх воєнного стaну aбо в бойовій обстановці. 

Із суб’єктивної сторони злочин характеризується необережною 
формою вини.

Cуб’єктом злочину є військовослужбовець строкової служби, 
особa офіцерського склaду, військовослужбовці зa контрактом.

Порушення прaвил зберігaння слід відрізняти від порушення 
прaвил експлуaтaції військової техніки. Bідповідaльність зa злочинне 
порушення прaвил поводження з військовою технікою передбaчено 
статтями 414–416 КК.

Умисне зіпсувaння зброї чи іншого мaйнa квaліфікується зa 
ст. 411 КК. Незaконне відчуження (розтрата) чи привласнення квалі-
фікуються як розкрадання за ст. 410 КК. 

Контрольні запитання

1. Поняття та загальна характеристика злочинів проти по-
рядку збереження та користування військовим майном. 

2. Відмежування необережного знищення aбо пошкодження 
військового мaйнa (ст. 412 КК) від втрaти військового 
мaйнa (ст. 413 КК).

3. Відмежування злочинів проти порядку збереження та корис-
тування військовим майном від злочинів проти власності.
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Розділ V
Злочини проти порядку 
експлуатації військової 
техніки

§ 1. Загальна характеристика і види цих 
злочинів

На озброєнні в Збройних Силах України знаходиться велика кількість 
вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин, радіоактивних 
матеріалів та інших речовин, які становлять підвищену загальну небез-
пеку для людей, матеріальних цінностей та оточуючого середовища. 
Наявність у військах сучасної зброї сприяє підтриманню високої бойової 
готовності у разі необхідності захисту народу України від нападу.

Вихід цих предметів з-під контролю людини може заподіяти ве-
лику шкоду життю та здоров’ю людей, матеріальним цінностям.

У процесі використання та збереження цих предметів може ство-
рюватися загроза для життя та здоров’я людей, настання інших тяж-
ких наслідків. Тому порядок поводження з цими предметами у вій-
ськах суворо регламентується військовими статутами, постановами, 
наказами та іншими нормативними актами1.

1 Статут внутрішньої служби Збройних Сил України від 24 березня 1999 р. 
(статті 11, 144–154); Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України від 
24 березня 1999 р. (статті 2, 4, 5); Закон України від 8 лютого 1995 р. «Про викорис-
тання ядерної енергії та радіаційну безпеку»; Положення про порядок застосування 
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Предметом цього злочину є зброя, бойові припаси, вибухові, 
радіоактивні та інші речовини. Зазначені предмети відрізняються один 
від одного, вони є різними за конструкцією і бойовими властивостя-
ми. Проте ці предмети наділені загальними властивостями, характер-
ними для кожного з них. Такими є: 1) підвищена загальна небезпеч-
ність; 2) спеціальне призначення; 3) особливий правовий режим1.

Підвищена загальна небезпечність виражається у тому, що при 
неправильному використанні, зберіганні, перевезенні тощо предмети 
можуть виходити з-під контролю людини і спричиняти істотну шкоду 
життю та здоров’ю людей, матеріальним цінностям тощо. У цих пред-
метах закладена велика потенційна енергія, яка може приводитися 
в дію поведінкою людини або внаслідок дії стихійних сил природи, 
сонця, електричної енергії, хімічних процесів чи механічного удару. 
Це може призвести до процесів, які стають неконтрольованими з боку 
людини, що викликає тяжкі наслідки.

Спеціальне призначення цих предметів полягає в тому, що вони 
в разі необхідності можуть використовуватись як засіб ураження 
людини, руйнування матеріальних цінностей, завдання шкоди оточу-
ючому середовищу.

Особливий правовий режим створюється в Збройних Силах Укра-
їни для того, аби запобігти створенню загрози настання тяжких на-
слідків для життя та здоров’я людей, матеріальних цінностей, оточу-
ючого середовища.

Крім загальних ознак зазначені предмети мають свої конструк-
тивні особливості, які треба відзначити.
зброї, бойової техніки та спеціальних засобів під час охорони державного кордону 
і виключної (морської) економічної зони України, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 2 липня 1998 р.; Правила застосування зброї, бойової техніки, 
озброєння кораблів (катерів), літаків і вертольотів Прикордонних військ, спеціальних 
засобів та заходів фізичного впливу під час охорони державного кордону та виключної 
(морської) економічної зони України, затверджені наказом Держкомкордону від 29 жов-
тня 1998 р.; Положення про розслідування та облік нещасних випадків з військовос-
лужбовцями Служби безпеки України, затверджені наказом СБ від 31 березня 1999 р.; 
Положення про розслідування та облік нещасних випадків з військовослужбовцями 
Прикордонних військ України, затверджені наказом Держкомкордону від 28 серпня 1999 р.; 
Інструкція про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань 
і аварій у Збройних Силах України, затверджена наказом МО від 6 лютого 2001 р.

1 Тихий, В. П. Злочини проти суспільної (загальної) безпеки: конспект лекцій 
[Текст] / В. П. Тихий. – Х., 1996. – С. 18.
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За конструкцією зброя поділяється на вогнепальну, вибухову та хо-
лодну. Не можуть бути віднесені до вогнепальної зброї пневматична 
зброя, газові, сигнальні, стартові, будівельні пістолети, ракетниці, а також 
пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених 
гумовими чи іншими метальними снарядами несмертельної дії.

Відповідно до Положення про дозвільну систему, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 576, 
та Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, об-
ліку, перевезення та використання зброї, затвердженої наказом МВС 
України від 21 серпня 1998 р. № 622, до вогнепальної зброї належать 
всі види бойової, спортивної, нарізної мисливської зброї для прове-
дення пострілів, у яких використовується сила тиску газів, що утво-
рюються при згорянні вибухових сумішей (пороху або інших спеці-
альних горючих сумішей).

Бойовими припасами визнаються патрони до нарізної вогнепаль-
ної зброї, артилерійські снаряди, бомби, міни, гранати, бойові части-
ни ракет і торпед та інші вироби в зібраному вигляді, споряджені 
вибуховою речовиною і призначені для стрільби з вогнепальної зброї 
чи для вчинення вибуху1.

До вибухових речовин належать порох, динаміт, тротил, нітроглі-
церин та інші хімічні речовини, їх сполуки або суміші, які здатні 
вибухнути без доступу кисню. Не є предметом злочину вибухові 
пакети, інші імітаційно-піротехнічні та освітлювальні засоби, які не 
містять вибухових речовин та сумішей.

Радіоактивні речовини містять елементи (радіонукліди), здатні 
при розпаді виділяти енергію у вигляді особливих уражаючих про-
менів.

До інших речовин належать легкозаймисті, їдкі та інші речовини. 
Легкозаймисті речовини здатні до самозаймання, можуть вибухнути 
в контакті з іншими речовинами або під дією вогню. Їдкі речовини 
здатні шкідливо впливати на живі організми, викликати отруєння, 
опіки, рани тощо. 

1 Пункт 5 постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. 
№ 3 «Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження 
зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями 
чи радіоактивними матеріалами».
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§ 2. Порушення правил поводження 
зі зброєю, а також із речовинами 
і предметами, що становлять 
підвищену небезпеку для оточення

Стаття 414. Порушення правил поводження зі зброєю, а також 
із речовинами і предметами, що становлять підви-
щену небезпеку для оточення 

1. Порушення правил поводження зі зброєю, а також із боєпри-
пасами, вибуховими, іншими речовинами і предметами, що станов-
лять підвищену небезпеку для оточення, а так само з радіоактивни-
ми матеріалами, якщо це заподіяло потерпілому тілесні ушко дження 
або створило небезпеку для довкілля, – 

карається службовим обмеженням на строк до двох років або 
триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або 
позбавленням волі на строк до трьох років. 

2. Те саме діяння, що заподіяло тілесні ушкодження кільком осо-
бам або смерть потерпілого, – 

карається позбавленням волі на строк від двох до десяти років. 
3. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, що спри-

чинило загибель кількох осіб чи інші тяжкі наслідки, – 
карається позбавленням волі на строк від трьох до дванадцяти 

років.

Об’єктом даного злочину є відносини, що забезпечують порядок 
поводження з предметами, які становлять підвищену небезпечність 
для оточуючих. 

Об’єктивна сторона цього злочину характеризується трьома 
ознаками: 1) діянням; 2) наслідками; 3) причинним зв’язком між 
ними.

Діяння виражається в порушенні правил поводження з цими пред-
метами. Це може виражатися в порушенні порядку зберігання, об-
слуговування, ремонту, використання за цільовим призначенням тощо. 
Диспозиція розглядуваної статті є бланкетною. Тому для вирішення 
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питання про порушення правил поводження з предметами, які ста-
новлять підвищену небезпечність для оточення, слід установити, які 
конкретно норми правил, інструкцій, статутів порушено і в чому ви-
ражалися ці порушення.

Так, військовий суд Запорізького гарнізону засудив військовослуж-
бовця Сошка А., який під час виконання обов’язків розводящого часових 
порушив вимоги статей 13, 16 Статуту внутрішньої служби та на-
каз командира військової частини «Про заходи безпеки при порушенні 
правил поводження зі зброєю при виконанні обов’язків вартового», які 
забороняють без необхідності досилати патрон в патронник. Він не 
виконав цього припису і під час руху на пост дослав патрон у патрон-
ник, а потім автоматом ударив в огорожу і непомітно для себе зняв 
запобіжник у автомата. Сошко А. почав грати з іншим військово-
службовцем у гру «руська рулетка». Думаючи, що його автомат на 
запобіжнику, він направив його у бік Ш. і натиснув на спусковий курок. 
Стався постріл, унаслідок якого було смертельно поранено Ш. Сошка А. 
було засуджено за ст. 2451, п. «б», КК 1960 р. (ст. 414 КК 2001 р.)1.

Наслідками цього злочину в диспозиції статті названо тілесні 
ушкодження. Згідно з чинним законодавством розрізняють легкі ті-
лесні ушкодження, ушкодження середньої тяжкості і тяжкі тілесні 
ушкодження.

Причинний зв’язок між порушенням правил і настанням наслідків 
є обов’язковою ознакою складу цього злочину. У необхідних випадках 
для встановлення причинного зв’язку призначається експертиза.

Суб’єктивна сторона злочину визначається залежно від змісту 
його об’єктивної сторони. Тут потрібно встановлювати психічне 
ставлення особи як до порушення правил поводження з цими пред-
метами, так і щодо їх наслідків. Правила можуть порушуватися з пря-
мим умислом або із злочинною недбалістю.

При прямому умислі винна особа усвідомлює, що вона порушує 
правила поводження з предметами підвищеної загальної небезпеч-
ності і це створює загрозу життю та здоров’ю людей, оточуючому 
середовищу. Особа усвідомлює суспільну небезпечність і протиправ-
ність свого діяння і бажає цього.

1 Архів військового суду Запорізького гарнізону за 1999 р.
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Злочинна недбалість має місце у випадках, коли особа не розуміє 
факту порушення правил поводження з цими предметами внаслідок 
неуважності або через те, що забула вчинити певні дії, або порушила 
послідовність вчинення тих чи інших дій. При цьому вона повинна 
була і могла передбачити, що порушує певні правила.

Що стосується наслідків, то відносно них у цьому злочині мож-
лива лише необережність. При злочинній самовпевненості особа 
передбачала можливість заподіяння потерпілому тілесних ушкоджень, 
але легковажно розраховувала на їх відвернення. При цьому винна 
особа розраховує на власний досвід, сили, поведінку інших осіб або 
інші обставини, які об’єктивно здатні відвернути спричинення тілес-
них ушкоджень. При злочинній недбалості винна особа не передбачає 
можливості спричинення тілесних ушкоджень, хоча повинна була 
і могла їх передбачити.

Отже, при вчиненні цього злочину можливі такі комбінації форм 
вини. Можливий прямий умисел до факту порушення правил пово-
дження з предметами, що становлять підвищену небезпечність для 
оточуючих, і необережність (злочинна самовпевненість або злочинна 
недбалість) відносно наслідків цього діяння. У таких випадках має 
місце складна (подвійна) форма вини: умисел до діяння і необереж-
ність до наслідків.

Крім того, можливі злочинна недбалість щодо порушення правил 
поводження із зазначеними предметами і речовинами та злочинна 
недбалість відносно наслідків.

Виникає запитання: яким у цілому слід визнавати цей злочин? 
Ураховуючи, що вирішальним у цьому злочині є психічне ставлення 
особи до суспільно небезпечних наслідків (воно може бути тільки 
необережним), цей злочин у цілому визнається необережним.

Якщо буде встановлено, що винна особа усвідомлювала суспіль-
но небезпечний характер свого діяння, передбачала його суспільно 
небезпечні наслідки (тілесні ушкодження) і бажала їх настання або 
свідомо допускала це, то такі дії слід кваліфікувати за статтями чин-
ного КК, які передбачають відповідальність за умисне тілесне ушко-
дження.

Суб’єктом цього злочину є військовослужбовець, який володіє 
зброєю, бойовими припасами, вибуховими, радіоактивними та інши-



§ 2. Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами…

97

ми предметами, що становлять підвищену небезпечність для оточу-
ючих. Суб’єктами можуть бути і ті військовослужбовці, які мають 
доступ до зазначених предметів під час охорони, перевезення, збері-
гання, ремонту чи обслуговування.

Частина 2 статті як кваліфікуючі ознаки передбачає заподіяння 
тілесних ушкоджень декільком особам або смерті потерпілому.

Більш сувору відповідальність встановлено в ч. 3 статті, якщо 
такі діяння спричинили загибель декількох осіб чи інші тяжкі на-
слідки.

До інших тяжких наслідків слід відносити велику матеріальну 
шкоду (якщо вона у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян). Крім того, до тяжких наслідків належать 
виведення з ладу важливої для боєздатності військової техніки, зрив 
виконання бойового завдання, зараження шкідливими речовинами 
водойм, землі, повітря та ін.

У сучасних умовах Збройні Сили України оснащені різноманіт-
ною військовою технікою – автомобілями, танками, тягачами, само-
хідними машинами, артилерійськими, зенітними та ракетними 
установками, які змонтовані на автотракторній техніці. Ця техніка 
характеризується великою потужністю, може розвивати високу 
швидкість, насичена складним обладнанням, електронікою, вогне-
пальною зброєю, бойовими припасами тощо. Тому дорожньо-
транспортні пригоди з військовою технікою порівняно з цивільними 
транспортними засобами є більш небезпечними і можуть заподіяти 
більш тяжкі наслідки.

Велика частина військової техніки фізично і морально застаріла, 
експлуатується протягом багатьох років. Тому останнім часом збіль-
шується кількість дорожньо-транспортних пригод, у тому числі з вій-
ськовою технікою, більш тяжкими є їх наслідки.

Серед різних правових заходів, спрямованих на попередження 
правопорушень, що вчиняються військовими водіями, важливе міс-
це посідає кримінально-правова боротьба з ними. У чинному КК 
України відповідальність військовослужбовців за порушення правил 
водіння, експлуатації, польотів, кораблеводіння передбачено в статтях 
415–417.
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§ 3. Порушення правил водіння 
або експлуатації машин

Стаття 415. Порушення правил водіння або експлуатації 
машин

1. Порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної 
чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяж-
кості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого, – 

карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років. 
2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, що спри-

чинило загибель кількох осіб, – 
карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Об’єктом цього злочину є військовий правопорядок, який забез-
печує безпеку руху та експлуатації бойових, спеціальних чи тран-
спортних машин у Збройних Силах України.

Предметом злочину є військові машини. До них належать перш 
за все бойові машини: танки, бронетранспортери, самохідні артиле-
рійські і ракетні установки, машини, призначені для буксирування 
артилерійських систем і причепів, інші самохідні технічні засоби.

Спеціальні машини – це самохідні технічні засоби, які викорис-
товуються за спеціальним призначенням залежно від типу машин 
і встановленого на них устаткування. До них належать інженерні 
машини, ремонтні майстерні, лабораторії, санітарні машини тощо, 
машини, призначені для перевезення особового складу, озброєння, 
боєприпасів, предметів господарського, культурно-побутового об-
слуговування військ. 

З об’єктивної сторони злочин виражається в: 1) порушенні правил 
водіння або експлуатації зазначених транспортних засобів; 2) заподі-
янні потерпілому середньої тяжкості, тяжких тілесних ушкоджень 
або смерті; 3) причинному зв’язку між діянням і заподіяними наслід-
ками.

У диспозиції розглядуваної статті діяння описане як порушення 
правил водіння бойових, спеціальних чи транспортних машин. Водін-
ня машин розпочинається з моменту початку руху і закінчується при-
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пиненням руху. Рух машин повинен здійснюватися відповідно до 
Правил дорожнього руху, інших нормативних актів, інструкцій тощо.

Діяння особи може виражатися як в активних діях, так і в безді-
яльності. Порушення правил безпеки руху може полягати у переви-
щенні встановленої швидкості руху, порушенні правил обгону тран-
спортних засобів, об’їзду перешкод, проїзду перехресть, руху на за-
боронений сигнал світлофора, неправильному користуванні світло-
вими приладами, порушенні правил буксирування причепів та інших 
транспортних засобів.

Диспозиція цієї статті має бланкетний характер, тому для вирі-
шення питання про кваліфікацію вчиненого слід звертатися до нор-
мативних актів інших галузей права, які регулюють порядок руху 
транспортних засобів.

Найважливішим правовим актом є Правила дорожнього руху, які 
регламентують порядок руху транспортних засобів та інших учасни-
ків дорожнього руху. Виконання цих правил сприяє безпечному руху 
транспортних засобів, які є джерелами підвищеної небезпеки.

Для визначення характеру порушення правил безпеки руху в кож-
ному випадку потрібно встановлювати, які приписи правил порушено 
і якими нормами, параграфами, статтями ці порушення передбачено. 

Так, військовий місцевий суд Запорізького гарнізону визнав винним 
і засудив за ч. 1 ст. 415 КК В., який на закріпленому за ним автомобілі 
(технічно справному) їхав другорядною дорогою. Виїжджаючи на голов-
ну дорогу, він не пропустив автомобіль, що рухався головною дорогою, 
унаслідок чого сталося зіткнення автомобілів і водій К. отримав тяж-
кі тілесні ушкодження. Мотивуючи обвинувачення, суд відзначив, що В. 
порушив вимоги пп. 1.5 та 16.11 Правил дорожнього руху1.

Одні криміналісти вважають, що поведінка водіїв транспортних 
засобів при вчиненні цього злочину визначається правилами, закріп-
леними не тільки у певних нормативних актах, а й у загальноприйня-
тих неписаних правилах обережності2. Вони стверджують, що в нор-
мативних актах, якими б докладними вони не були, неможливо перед-
бачити всі можливі правила поведінки водіїв.

1 Архів військового місцевого суду Запорізького гарнізону за 2003 р.
2 Куринов, Б. О. Автотранспортные преступления: квалификация и ответствен-

ность [Текст] / Б. О. Куринов.– М. : Юрид. лит., 1976. – С. 29.
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Проте, на думку інших криміналістів, рух транспортних засобів 
здійснюється тільки згідно з «писаними» правилами. Тому при при-
тягненні до відповідальності за цей злочин в обвинувальному виснов-
ку та вироку мають називатися конкретні статті правил, статутів, ін-
струкцій, які порушені. На це звертає увагу судів Пленум Верховно-
го Суду України в п. 3 постанови від 23 грудня 2005 р. № 14 «Про 
практику застосування судами України законодавства у справах про 
деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації тран-
спорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті». 
Особливість бланкетних диспозицій полягає у тому, що вони відси-
лають до нормативних актів інших галузей права (адміністративного, 
трудового, цивільного тощо).

Рух бойових, спеціальних чи транспортних машин часто здійсню-
ється в особливих умовах при виконанні бойових завдань. У пере-
важній більшості випадків це відбувається не на дорогах, магістралях 
чи вулицях, а в умовах бездоріжжя, в лісі, полі, болотистій місцевос-
ті тощо. Тому, крім Закону України «Про дорожній рух», у Збройних 
Силах України діють спеціальні військово-нормативні акти, які ре-
гламентують водіння військової техніки в умовах бойової обстановки, 
під час навчань тощо.

Порушення правил експлуатації бойової, спеціальної чи тран-
спортної машини є другим видом діяння, поряд з водінням, про що 
говориться в диспозиції ст. 415 КК. Воно в першу чергу може вира-
жатися у невиконанні водієм технічних умов експлуатації транспорт-
ного засобу, порушенні правил розміщення грузів, бойової техніки та 
їх закріпленні, порушенні умов, за яких заборонено експлуатацію 
транспортного засобу. Ці умови стосуються основних вузлів, меха-
нізмів та обладнання транспортного засобу, які забезпечують безпеку 
їх руху, тобто стосуються технічного стану транспортного засобу, який 
повинен відповідати вимогам стандартів, правил технічної експлуа-
тації, інструкцій та іншої нормативно-технічної документації.

Однак не всі порушення правил експлуатації можуть бути квалі-
фіковані за ст. 415 КК, зокрема такі порушення, які забезпечують 
безпечні умови праці при виконанні вантажно-розвантажувальних 
робіт, пов’язаних з ремонтом, обслуговуванням, заправкою транспорт-
них засобів і т. п. Виконання цих робіт не пов’язано з безпекою руху 
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та експлуатацією транспорту. Тому лише порушення правил експлу-
атації транспорту, яке пов’язане з безпекою руху транспортних засо-
бів, може кваліфікуватись за цією статтею.

Крім цих порушень правил експлуатації бойової, спеціальної чи 
транспортної машини, що їх, як правило, припускаються водії зазна-
чених транспортних засобів, під порушення правил експлуатації 
підпадають й інші діяння, котрі, як правило, вчиняють службові вій-
ськові особи, відповідальні за технічний стан або експлуатацію тран-
спортних засобів.

До таких порушень належать: випущення у рейс технічно не-
справної машини; допущення до керування машиною водія в стані 
сп’яніння; передавання керування машиною іншим військовослуж-
бовцям, які або не мають, або позбавлені права керувати транспорт-
ним засобом, грубе порушення режиму роботи водія (унаслідок хво-
роби, перевтоми тощо). Це може бути допущення до керування водія, 
який не має прав певної категорії, або випущення в рейс з важкими 
умовами руху водія, кваліфікація і досвід якого не відповідають під-
вищеним вимогам, тощо.

Слід мати на увазі, що названі порушення правил експлуатації, 
випущення в експлуатацію технічно несправних транспортних засо-
бів не виділені в окремий склад військових злочинів на відміну від 
злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (розділ ХI 
КК), де є окрема стаття 287 «Випуск в експлуатацію технічно не-
справних транспортних засобів або інше порушення правил їх екс-
плуатації».

Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони цього злочину є на-
слідки. Відповідальність диференційовано залежно від тяжкості на-
слідків. У ч. 1 ст. 415 КК говориться про заподіяння середньої тяжко-
сті чи тяжких тілесних ушкоджень або смерті потерпілому, в ч. 2 – про 
загибель декількох осіб. Характер тілесного ушкодження визначає 
судово-медична експертиза відповідно до Правил судово-медичного 
визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, затверджених 
17 січня 1995 р.

Причинний зв’язок між діянням і наслідками є третьою ознакою 
об’єктивної сторони. Для встановлення причинного зв’язку важливо 
з’ясувати характер порушення, яке в конкретній обстановці створило 
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реальну можливість настання зазначених наслідків. Труднощі при 
встановленні причинного зв’язку виникають тоді, коли шкідливі на-
слідки настали унаслідок декількох причин. Це можуть бути пору-
шення з боку інших учасників руху, особливості дорожніх умов, по-
годи чи транспортного засобу тощо. Якщо буде встановлено, що 
тяжкі наслідки знаходяться в причинному зв’язку з порушеннями 
правил безпеки руху та експлуатації, що їх припустилися інші особи, 
то виникає питання про їх відповідальність.

Установлення причинного зв’язку при випущенні в експлуатацію 
технічно несправних транспортних засобів або іншому грубому по-
рушенні правил їх експлуатації, яке вчиняють службові військові 
особи, має певні особливості. Причинний зв’язок тут має не прямий 
(діяння – наслідок), а опосередкований характер. Шкідливі наслідки 
у цих випадках спричиняються не безпосередньо винною особою, 
а іншою особою – водієм, який керує технічно несправним транспорт-
ним засобом.

Суб’єктивна сторона цього злочину, її окремі ознаки не вказані 
в диспозиції статті. Характер вини у цьому злочині відзначається 
складністю його об’єктивної сторони, яка характеризується діянням, 
наслідками та причинним зв’язком між ними. У зв’язку з цим слід 
встановлювати психічне ставлення винної особи до факту порушен-
ня правил і суспільно небезпечних наслідків.

Психічне ставлення винної особи до порушення правил безпеки 
руху та експлуатації транспорту може виражатись як в умислі, так 
і необережності.

Установлення форми вини до діяння є певним етапом визначення 
вини відносно тяжких наслідків. Тут існує певна залежність між ними. 
Крім того, це має важливе значення для характеристики небезпечнос-
ті злочину і особи злочинця, що враховується судом при призначенні 
покарання. Важливо також встановити вид умислу чи необережності 
відносно діяння.

Судова практика свідчить про те, що порушення правил безпеки 
руху та експлуатації транспорту може бути вчинено лише з прямим 
умислом або через злочинну недбалість. При прямому умислі винна 
особа усвідомлює суспільно небезпечний характер свого діяння, ро-
зуміє його протиправність і бажає вчинити це діяння.
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Злочинна недбалість відносно факту порушення правил безпеки 
руху та експлуатації транспорту має місце тоді, коли особа не усві-
домлює факту порушення правил, хоча повинна була і могла їх усві-
домлювати. Такі порушення часто трапляються через неуважність 
водія при керуванні транспортним засобом.

Наслідки злочину, які є обов’язковою ознакою його об’єктивної 
сторони, можуть бути інкриміновані особі лише за умови, якщо вона 
спричинила їх через необережність. Про це говориться в постанові 
Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. «Про прак-
тику застосування судами України законодавства у справах про деякі 
злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, 
а також про адміністративні правопорушення на транспорті». Цей 
злочин і деякі інші транспортні злочини мають розглядатися як не-
обережні.

При вирішенні питання про форму вини до наслідків слід дода-
вати те, з якою формою вини сталося порушення правил.

При злочинній самовпевненості водій передбачає можливість на-
стання тяжких наслідків. Вольовий момент стосовно тяжких наслід-
ків полягає у легковажному розрахунку на свій досвід, знання, на-
дійність транспортного засобу, поведінку інших осіб тощо. На його 
думку, ці обставини здатні відвернути тяжкі наслідки. Проте такі роз-
рахунки виявилися легковажними і тяжкі наслідки настали.

Вина особи до тяжких наслідків цього злочину може виражатися 
і у злочинній недбалості, коли особа не передбачає можливості настан-
ня тяжких наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачити. Це може 
бути зумовлено складністю обстановки, в якій рухається бойова чи 
транспортна машина. Якщо водій порушив правила через злочинну 
недбалість, то до наслідків може бути встановлена або злочинна не-
дбалість, або казус, за яким кримінальна відповідальність не настає.

Таким чином, злочин, передбачений ст. 415 КК, може бути вчине-
ний: 1) у рамках однієї форми вини – необережності, коли порушен-
ня правил припускається через злочинну недбалість і супроводжуєть-
ся такою самою формою вини відносно наслідків; 2) у рамках склад-
ної форми вини, коли психічне ставлення особи до різних ознак 
об’єктивної сторони є різнорідним. Умисно порушуючи правила, 
особа з необережністю ставиться до наслідків діяння (злочинна само-
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впевненість або злочинна недбалість). Ці особливості не впливають 
на кваліфікацію, а враховуються при призначенні покарання.

Суб’єктом злочину можуть бути військовослужбовці, які порушили 
правила водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної 
машини. При проведенні навчального керування транспортним засобом 
суб’єктом є не курсант, який сидить за кермом, а інструктор, який про-
водить навчання і відповідає за безпеку руху навчальної машини.

За порушення правил експлуатації військової техніки суб’єктом 
є особи, відповідальні за випуск у рейс транспортного засобу, екс-
плуатацію і технічний стан військової техніки, механіки, начальники 
гаражу, заступник командира по технічній частині, начальник 
контрольно-технічного пункту, а також сам водій.

Іноді суб’єктом цього злочину може виступати старший машини, 
якщо він припустився порушення правил експлуатації бойової машини 
чи транспортного засобу, що призвело до тяжких наслідків. Наприклад, 
допустив до водіння машини водія в стані сп’яніння чи без права керу-
вання транспортним засобом або порушив режим роботи водіїв тощо. 

Проте іноді старший машини може нести відповідальність не за 
транспортний злочин, а за зловживання військовою службовою осо-
бою владою або службовим становищем (ст. 423 КК) чи за недбале 
ставлення до військової служби (ст. 425 КК). Як зловживання слід 
розцінювати дії службової особи, котра незаконно використовує 
транспортні засоби, примушує водія перевищити швидкість руху 
і под. Якщо старший машини не вживає заходів щодо припинення 
водієм порушень правил, то він може нести відповідальність за не-
дбале ставлення до військової служби (ст. 425 КК).

§ 4. Порушення правил польотів 
або підготовки до них 

Стаття 416. Порушення правил польотів або підготовки до них 
Порушення правил польотів або підготовки до них, а також по-

рушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило 
катастрофу або інші тяжкі наслідки, – 

карається позбавленням волі на строк від п’яти до п’ятнадцяти 
років.
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Суспільна небезпечність цього злочину виражається у тому, що 
на озброєнні у Військово-Повітряних силах Збройних Сил України 
перебувають потужні літальні апарати, які для виконання бойових чи 
навчальних завдань можуть здійснювати польоти у складних метео-
рологічних умовах. Ці літальні апарати оснащені цінним обладнан-
ням, електронними приладами, дорогим озброєнням, що підвищує 
суспільну небезпечність порушення правил польотів та експлуатації 
повітряних суден.

Об’єктом розглядуваного злочину є суспільні відносини, що за-
безпечують порядок підготовки, здійснення польотів та експлуатації 
повітряних суден Збройних Сил України.

Предметом цього злочину є літальні апарати – літаки, вертольоти, 
дирижаблі, планери, які підтримуються в атмосфері завдяки взаємодії 
з повітрям і підпорядковані військовим повітряним силам. Крім повіт-
ряних суден, предметом злочину є аеропорти, аеродроми, посадкові 
смуги, наземне устаткування, засоби зв’язку та сигналізації, а також 
інше обладнання, яке забезпечує безпеку польотів повітряних суден.

Об’єктивна сторона даного злочину характеризується трьома озна-
ками: 1) діянням – дією або бездіяльністю; 2) суспільно небезпечними 
наслідками; 3) причинним зв’язком між діянням і наслідками.

Діяння цього злочину виражається в: а) порушенні правил по-
льотів; б) підготовці до них; в) порушенні правил експлуатації.

Порушення правил польотів може відбуватися при керуванні лі-
тальним апаратом у повітрі під час руху по смузі для злету та посад-
ки літака, під час набирання висоти та зниження і заходу на посадку 
та ін. Порушення правил польотів може виражатися в припущенні 
помилок при виконанні різних повітряних операцій – десантуванні 
військовослужбовців, вантажів, бойової техніки тощо.

Порушення правил підготовки до польоту може полягати в неви-
конанні вимог при підготовці членів екіпажу до польоту або підго-
товці літального апарату, наданні дозволу для вильоту технічно не-
справного літального апарату, дозволу на виліт у метеорологічній 
обстановці, при якій не можуть здійснюватися польоти, заправленні 
літального апарату паливно-мастильними матеріалами, які не реко-
мендовані для цього типу машин. Порушення правил підготовки до 
польотів може виражатися в недоброякісному ремонті аеродромного 
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обладнання, смуги для зльоту та посадки літаків, неприведенні до 
придатного стану засобів зв’язку та сигналізації тощо1.

Порушення правил експлуатації літальних апаратів може виража-
тися в допущенні літальних апаратів з такими несправностями, за 
наявності яких їх експлуатація забороняється, неправильному роз-
міщенні вантажів та їх закріпленні, завантаженні на борт більше 
вантажу, ніж це передбачено правилами експлуатації, здійсненні по-
льотів з технічними неполадками із зношеними механізмами, облад-
нанням, а також застосування літального апарату, в якого повністю 
використано льотний ресурс, і под.

Наслідками цього злочину можуть бути катастрофа або інші тяж-
кі наслідки.

Катастрофа на повітряному транспорті – це льотна подія, яка ви-
кликає руйнування чи пошкодження повітряного судна, загибель 
людей, пропажу літального апарату тощо.

До інших тяжких наслідків можуть бути віднесені тяжкі тілесні 
ушкодження, ушкодження середньої тяжкості, заподіяння великої 
матеріальної шкоди, в тому числі об’єктам оточуючого середовища.

Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони аналізованого злочину 
є причинний зв’язок між діянням і наслідками. Слід мати на увазі, що 
тяжкі наслідки можуть наставати через низку причин та умов, які 
сприяли настанню катастрофи, аварії та інших наслідків. Це може бути 
порушення правил підготовки до польоту, порушення правил польотів 
або експлуатації, несприятливі метеорологічні умови тощо. У таких 
ситуаціях важливо встановити факт порушення: які стаття, пункт, па-
раграф статуту, правил, положення, інструкції порушено і в чому це 
виразилося. У таких справах, як правило, призначаються технічні екс-
пертизи, які вирішують технічні питання. Причинний же зв’язок між 
діянням і наслідками, як і інші ознаки складу злочину, встановлюють 
правоохоронні органи. Причиною тяжких наслідків можуть бути тіль-
ки такі порушення правил, які створюють реальну можливість їх на-
стання. Це такий стан технічної системи на військово-повітряному 
транспорті, при якому подальший розвиток процесів і подій приводить 
до реального настання тяжких наслідків.

1 Сызранцев, В. Г. Воинские преступления [Текст] / В. Г. Сызранцев. – СПб. : 
Юрид. центр Пресс, 2002. – С.125.
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Якщо причин і умов, які сприяли настанню тяжких наслідків, було 
декілька, то в таких випадках потрібно розглядати порушення правил 
і суспільно небезпечні наслідки ізольовано від інших причин, що 
сприяли настанню результату. Порушення правил має передувати 
наслідкам і бути однією з умов їх настання. Насамкінець, якщо буде 
встановлено, що зазначені в диспозиції цієї статті порушення з не-
минучістю викликали, породили, зумовили настання тяжких наслід-
ків, можна стверджувати, що є необхідний причинний зв’язок.

Суб’єктивна сторона цього злочину характеризується психічним 
ставленням винної особи до порушення правил польотів, підготовки 
до них або правил експлуатації, а також до тяжких наслідків.

Правила можуть порушуватися з прямим умислом або через зло-
чинну недбалість. При прямому умислі винна особа усвідомлює ха-
рактер вчинюваного порушення, розуміє його суспільну небезпечність 
та протиправність і бажає порушити правила.

Порушення правил із злочинною недбалістю має місце у випадках, 
коли особа не усвідомлює факту порушення правил, хоча за обстави-
нами справи повинна була і могла їх усвідомлювати.

Вина особи щодо тяжких наслідків може виражатися тільки в не-
обережності – злочинній самовпевненості або злочинній недбалості.

При злочинній самовпевненості винна особа передбачала можли-
вість настання тяжких наслідків свого діяння, але легковажно роз-
раховувала на їх відвернення.

Визначеність передбачення залежить від ситуації, в якій відбува-
ється подія, розуміння об’єктивних процесів, явищ, які характеризу-
ють об’єктивну сторону цього злочину. Вольовий момент виражаєть-
ся в тому, що особа легковажно розраховує на відвернення тяжких 
наслідків через свій досвід, знання, надійність технічних засобів, дії 
інших осіб тощо. Проте особа переоцінює ці обставини, які можуть, 
на її думку, відвернути тяжкі наслідки. Тому вона притягається до 
кримінальної відповідальності.

При злочинній недбалості особа не передбачає настання тяжких 
наслідків, хоча за обставинами справи повинна була і могла їх перед-
бачити. Якщо особа порушує правила через злочинну недбалість, 
то це може привести до тяжких наслідків.
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Отже, цей злочин може вчинюватися в:
1) рамках одної форми вини – необережності, коли правила по-

рушуються із злочинною недбалістю, яка супроводжується такою 
самою формою вини;

2) рамках складної форми вини, коли особа умисно порушує пра-
вила і необережно (злочинна самовпевненість або злочинна недба-
лість) ставиться до тяжких наслідків. У цілому цей злочин визнаєть-
ся необережним.

Суб’єктом даного злочину можуть бути військовослужбовці, які 
забезпечують підготовку літальних апаратів до польоту, – технічний 
персонал, механіки, диспетчери, а також екіпаж повітряного судна – 
командир корабля, штурман, бортінженер, які повинні забезпечувати 
безпеку польоту. За порушення правил експлуатації повітряного суд-
на можуть нести відповідальність: керівник польотів, диспетчер, 
технічні працівники, на яких покладено обов’язки щодо забезпечен-
ня безпеки експлуатації літальних апаратів.

§ 5. Порушення правил кораблеводіння 

Стаття 417. Порушення правил кораблеводіння 
Порушення правил кораблеводіння, що спричинило загибель людей, 

загибель корабля або інші тяжкі наслідки, – 
карається позбавленням волі на строк від п’яти до п’ятнадцяти 

років.

Суспільна небезпечність цього злочину виражається в тому, що 
в умовах розвитку та вдосконалення Військово-Морських Сил підви-
щуються потужність і швидкість руху військових кораблів, збільшу-
ються технічне оснащення, дальність плавання. Як правило, військо-
ві кораблі експлуатуються у відкритому морі та океанах, де часто 
бувають складні метеорологічні умови, – шторми, урагани та ін., що 
ускладнює експлуатацію морських суден, створює загрозу життю 
і здоров’ю членів команди, корабля, військового майна тощо.

Забезпечення безпеки кораблеводіння досягається шляхом вико-
нання суворих вимог статутів, правил, інструкцій та інших норматив-
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них актів, які забезпечують безпеку руху та експлуатації Військово-
Морських Сил. 

Порушення правил кораблеводіння загрожує не тільки життю та 
здоров’ю людей, матеріальним цінностям, а й підриває боєздатність 
корабля, може зірвати виконання бойового завдання тощо.

Об’єктом цього злочину є суспільні відносини, які забезпечують без-
пеку кораблеводіння та експлуатації суден Військово-Морських Сил.

Предметом злочину є плаваючі засоби Військово-Морських Сил 
України. Це можуть бути надводні судна та підводні човни. За при-
значенням є бойові кораблі – крейсери, есмінці, міноносці, торпедні 
катери та інші плавзасоби (буксири, паливозаправники), які забез-
печують функціонування та підтримання бойової готовності флоту.

Об’єктивна сторона злочину характеризується трьома ознаками: 
1) діянням (діями або бездіяльністю); 2) наслідками; 3) причинним 
зв’язком між ними.

Діяння цього злочину виражається в порушенні правил корабле-
водіння, про що зазначено в диспозиції розглядуваної статті. Це озна-
чає, що диспозиція статті має бланкетний характер. При вирішенні 
питання про відповідальність слід звертатися до відомчих норматив-
них актів, які регулюють порядок водіння та експлуатації плаваючих 
засобів Військово-Морських Сил України. На морському та річково-
му транспорті взагалі та на військових кораблях зокрема діють між-
народні конвенції, договори, а також статути, правила, накази та 
розпорядження1. Тому в разі притягнення до кримінальної відпові-
дальності мають бути встановлені стаття, пункт, параграф норматив-
ного акта, які порушено, в чому виразилося це порушення, а також 
слід з’ясувати питання, на яку особу було покладено певні обов’язки, 
приписані цими правилами.

Порушення правил безпеки руху військових суден може виража-
тися у невиконанні чи неналежному виконанні якого-небудь правила, 
яке забезпечує безпеку кораблеводіння, наприклад невиконання вста-

1 Конвенція ООН з морського права від 10 грудня 1982 р.; Міжнародна конвенція 
про охорону людського життя на морі 1974 р.; Міжнародний кодекс з управління і за-
побігання забрудненню, прийнятий 18-ю сесією Асамблеї Міжнародної морської ор-
ганізації 4 листопада 1993 р.; Конвенція про відкрите море від 29 квітня 1958 р.; 
Конвенція про міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі від 20 жовтня 
1972 р.; Корабельний статут Військово-Морського флоту СРСР від 10 січня 1978 р.
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новленої правилами відстані при розходженні із зустрічним судном 
чи перевищення швидкості при заході в порт, бухту або при шварту-
ванні, невиконання правил маневрування чи навігаційних знаків 
тощо.

Порушення правил безпеки експлуатації військових суден, які не 
впливають на безпеку кораблеводіння, не є ознакою даного злочину.

Цей злочин – з матеріальним складом. Його наслідками можуть 
бути загибель людей, загибель корабля чи інші тяжкі наслідки.

Загибель людей означає, що для наявності цього наслідку достат-
ньо заподіяння смерті хоча б одній людині.

Загибель корабля може виражатися в його повному руйнуванні, 
якщо його поновлення неможливе з технічних чи економічних при-
чин, або його затопленні.

Інші тяжкі наслідки можуть полягати в заподіянні тяжких тілесних 
ушкоджень, ушкоджень середньої тяжкості, посадженні корабля на 
мілину, зіткненні суден або завданні великої матеріальної шкоди. Ця 
шкода може виражатися у пошкодженні корабля або його механізмів, 
обладнання, заподіянні шкоди оточуючому середовищу тощо. Мате-
ріальну шкоду слід вважати великою, якщо збитки становлять 250 
і більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони цього злочину є при-
чинний зв’язок між порушенням правил кораблеводіння і настанням 
тяжких наслідків.

Суб’єктивна сторона злочину характеризується виною відносно 
факту порушення правил кораблеводіння і виною відносно тяжких 
наслідків.

Що стосується порушення правил, то вони можуть бути вчинені 
з прямим умислом або через злочинну недбалість. При прямому 
умислі особа усвідомлює факт порушення правил кораблеводіння, 
розуміє протиправність цього порушення і бажає порушити ці пра-
вила. При злочинній недбалості особа через неуважність, інше 
злочинно-недбале ставлення до виконання своїх обов’язків не усві-
домлює, що порушує правила, хоча за обставинами справи повинна 
була і могла усвідомлювати, що порушує правила кораблеводіння.

Що стосується тяжких наслідків, то стосовно них можлива лише 
необережна форма вини (злочинна самовпевненість або злочинна 



§ 5. Порушення правил кораблеводіння

111

недбалість). При злочинній самовпевненості особа передбачає мож-
ливість настання суспільно небезпечних наслідків, але легковажно 
розраховує на їх відвернення. При злочинній недбалості особа не 
передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків 
свого діяння, хоча повинна була і могла їх передбачити.

Мотиви і мета поведінки винних осіб не є обов’язковими озна-
ками цього злочину. Вони враховуються тільки при призначенні по-
карання.

Суб’єктом цього злочину можуть бути командир корабля, його 
помічники, штурмани, інші члени екіпажу, які проходять військову 
службу, або військовозобов’язані під час проходження зборів.

Контрольні запитання

1. Загальна характеристика та види злочинів проти порядку 
експлуатації військової техніки.

2. Види предметів та речовин злочину, передбаченого ст. 414 
КК.

3. Загальні ознаки предмета цього злочину.
4. Поняття та види транспортних засобів, бойових та спеці-

альних машин.
5. У чому полягає порушення правил водіння чи експлуата-

ції бойових або спеціальних машин?
6. Відмежування цього злочину від порушення правил без-

пеки дорожнього руху або експлуатації транспорту 
(ст. 286 КК).

7. Хто може бути суб’єктом порушення правил водіння або екс-
плуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини?

8. У чому виражається об’єктивна сторона порушення пра-
вил польотів?

9. У чому полягають ознаки порушення правил кораблево-
діння?
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Розділ VI
Злочини проти порядку 
несення бойового 
чергування та інших 
спеціальних служб

§ 1. Загальна характеристика злочинів 
проти порядку несення бойового 
чергування та інших спеціальних 
служб

Суспільна небезпечність цієї групи злочинів полягає у заподіянні 
шкоди суспільним відносинам, що регулюють порядок несення бо-
йового чергування вартової (вахтової), караульної, прикордонної, 
внутрішньої служби та патрулювання. Виконання цих служб має 
важливе значення для підтримання в Збройних Силах України по-
рядку та дисципліни, є важливою умовою бойової готовності військ 
та успішного виконання завдань, поставлених перед ними.

Порядок несення спеціальних служб регламентується відповід-
ними законами, статутами, положеннями, інструкціями та ін.

Порушення порядку несення цих служб підриває обороноздат-
ність і суверенітет держави, створює умови для можливих посягань 
на охоронювані об’єкти, що мають важливе значення для забезпечен-
ня обороноздатності країни, сприяють розкраданню військового 
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майна та техніки, можуть створювати загрозу для життя особового 
складу Збройних Сил України.

До військових злочинів проти порядку несення спеціальних служб 
відносять: порушення статутних правил вартової служби чи патру-
лювання (ст. 418 КК); порушення статутних правил несення прикор-
донної служби (ст. 419 КК); порушення статутних правил несення 
бойового чергування (ст. 420 КК); порушення статутних правил внут-
рішньої служби (ст. 421 КК).

Диспозиції зазначених статей є бланкетними, тому при вирішенні 
питання про притягнення до кримінальної відповідальності необхід-
но встановити, приписи яких статей, пунктів, параграфів нормативних 
актів порушено і в чому це виражалося1.

§ 2. Порушення статутних правил 
вартової служби чи пaтрулювaння

Стаття 418.  Порушення статутних правил вартової служби чи 
пaтрулювaння

1. Порушення стaтутних прaвил вaртової (вaхтової) служби чи 
пaтрулювaння, що спричинило тяжкі нaслідки, для зaпобігaння яким 
признaчено дaну вaрту (вaхту) чи пaтрулювaння, –

кaрaється обмеженням волі нa строк від двох до п’яти років aбо 
позбaвленням волі нa той сaмий строк.

2. Діяння, передбaчені чaстиною першою цієї стaтті, вчинені 
в умовaх воєнного стaну aбо в бойовій обстaновці, –

кaрaються позбaвленням волі нa строк від трьох до восьми років.

Об’єктом злочину є встaновлений порядок несення вaртової 
(вaхтової) служби і пaтрулювaння, які оргaнізовуються відповідно до 

1 Закони України «Про державний кордон України», «Про прикордонні війська 
України», Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, Положення 
про особливості організації та несення вартової (вахтової) служби в дисциплінарно-
му батальйоні (частині) від 19 жовтня 1999 р. № 1931, Корабельний статут Військово-
Морського флоту СРСР від 10 січня 1978 р., Наказ МВС та МО від 26 вересня 1994 р. 
№ 428/220 «Про організацію спільного патрулювання співробітників органів внут-
рішніх справ і військовослужбовців Збройних Сил України».
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Cтaтуту гaрнізонної тa вaртової служб Збройних Cил Укрaїни, 
Корaбельного стaтуту BМC Укрaїни, a тaкож зaтверджених Міністром 
оборони Укрaїни посібників і положень, інструкцій, розпоряджень, 
що конкретизують стaтутні норми1.

З об’єктивної сторони злочин характеризується: а) порушенням 
статутних правил вартової (вахтової) служби чи патрулювання; б) на-
станням тяжких наслідків; в) причинним зв’язком між ними. 

Порушення зазначених правил може бути вчинено шляхом як дій, 
так і бездіяльності. Диспозиція цієї статті має бланкетний характер. 
Тому при вирішенні питання про притягнення до кримінальної від-
повідальності потрібно встановити, які статті, пункти, параграфи 
нормативних актів порушено і в чому це виражалося2.

Baртову службу признaчено для охорони і оборони військових 
об’єктів, бойових прaпорів тa осіб, яких тримaють нa гaуптвaхті тa 
у дисциплінaрній чaстині. Несення вaртової служби є виконaнням 
бойового зaвдaння3.

Baхтовa службa – особливий вид чергування, признaчений для 
керувaння корaблем і його мехaнізмaми, спостереження зa обстaновкою 
і підтримaння порядку, зaстосувaння зброї при рaптовому нaпaді 
супротивникa.

Пaтрулювaння признaчено для підтримaння у гaрнізоні порядку 
серед військовослужбовців нa вулицях і у громaдських місцях, нa 
зaлізничних стaнціях (вокзaлaх), у морських (річкових) портaх, 
aєропортaх, a тaкож у прилеглих до гaрнізону нaселених пунктaх4.

Вартова служба в Збройних Силах України має своїм завданням 
охорону військових об’єктів, бойових прапорів, складів з військовою 
технікою та бойовими припасами, вибухових та радіоактивних речо-

1 Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України (розділи 2, 4, 5), 
Положення про особливості організації і несення вартової служби в дисциплінарно-
му батальйоні (частині), затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 
19 жовтня 1999 р.

2 Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України; Положення про 
особливості організації та несення вартової (вахтової) служби в дисциплінарному 
батальойоні (частині); Корабельний статут Військово-Морського флоту СРСР; Наказ 
МВС та МО «Про організацію спільного патрулювання співробітників органів внут-
рішніх справ і військовослужбовців Збройних Сил України».

3 Cтaтут гaрнізонної тa вaртової служб Збройних Cил Укрaїни (ст. 97).
4 Там само (ст. 46).
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вин, паливно-мастильних матеріалів, осіб, які утримуються на гаупт-
вахті та дисциплінарному батальйоні.

Вахтова служба організується на кораблях Військово-Морських 
Сил України і має своїм завданням охорону корабля, озброєння, а та-
кож підтримує постійну бойову готовність корабля. Порушення пра-
вил вартової (вахтової) служби може виражатися в нестеженні за 
станом технічних засобів охорони, транспортними засобами, відсут-
ності контролю за зберіганням зброї та боєприпасів, справності засо-
бів зв’язку з постами, старанним дотриманням правил зміни варти, 
виконанням правил заряджання та розряджання зброї при зміні вар-
тових, у допуску до приміщення варти чи на пост сторонніх осіб, 
відсутності контролю за порядком у приміщенні варти та на постах. 
З боку часових порушення може виражатися у залишенні поста, до-
пущенні на пост сторонніх осіб, досиланні патрона в патронник 
вогнепальної зброї, курінні, сну, веденні розмов із сторонніми осо-
бами тощо.

Патрулювання має своїм завданням забезпечити підтримання по-
рядку і дисципліни серед військовослужбовців гарнізону на вулицях 
і в громадських місцях, на вокзалах, станціях, аеропортах. Патрулі 
можуть бути пішими, на конях або на транспортних засобах. Пору-
шення правил патрулювання може виражатися в неналежному ви-
конанні своїх обов’язків з підтримання порядку на відповідній тери-
торії, невжитті відповідних заходів залежно від обстановки. Крім того, 
це порушення може виражатися в неправильному застосуванні зброї 
чи сили до затримуваного.

Cтaтутні прaвилa вaртової (вaхтової) служби і пaтрулювaння мо-
жуть бути порушені у результaті як дій, тaк і бездіяльності. Диспози-
ція ст. 418 КК є блaнкетною, тому при вирішенні питaння про при-
тягнення військовослужбовця до кримінaльної відповідaльності необ-
хідно встaновлювaти, які сaме норми Cтaтуту гaрнізонної і вaртової 
служби Збройних Cил Укрaїни і видaних нaкaзів, розпоряджень тa 
інструкцій порушено винною особою.

Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони цих злочинів є тяжкі 
наслідки, для запобігання яким призначено дану варту (вахту) чи 
патрулювання. До таких наслідків слід відносити заподіяння смерті 
чи тілесних ушкоджень унаслідок порушення правил поводження зі 
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зброєю або неправильне застосування зброї, заподіяння майнової 
шкоди на охоронюваних об’єктах, розкрадання майна або його зни-
щення чи пошкодження, втечу з-під варти затриманих або військо-
вослужбовців, які утримуються на гауптвахті чи відбувають покаран-
ня в дисциплінарному батальйоні (частині).

Настання тяжких наслідків може бути інкриміновано особі за 
умови, що вона була зобов’язана і могла запобігти цим наслідкам, 
тобто наслідки повинні знаходитись у причинному зв’язку з допуще-
ними порушеннями правил.

Під час виконання своїх обов’язків часові, патрульні повинні 
чітко і правильно виконувати свої обов’язки, особливо в складних 
ситуаціях, коли доводиться застосовувати зброю. Якщо при цьому 
умови застосування зброї були виконані і відповідали обстановці, то 
заподіяння тілесних ушкоджень і навіть смерті є законним і особа 
звільняється від кримінальної відповідальності. Проте іноді застосу-
вання зброї не зумовлено обстановкою. У таких випадках особа по-
винна відповідати за порушення правил вартової (вахтової) служби 
чи патрулювання. Заподіяння в таких випадках тілесних ушкоджень 
і навіть смерті охоплюється цією статтею за умови, що їх було спри-
чинено через необережність. Якщо смерть або тілесні ушкодження 
було правомірно заподіяно хоча й умисно, але в стані необхідної обо-
рони чи при затриманні злочинця, то відповідальність не настає. Якщо 
ж такі наслідки було спричинено після закінчення дій злочинця як 
акту помсти, розправи і не викликалися необхідністю, то вчинене має 
кваліфікуватися за сукупністю злочинів – порушення статутних пра-
вил вартової служби чи патрулювання та умисний злочин проти 
життя чи здоров’я особи.

Крім того, за сукупністю злочинів повинно кваліфікуватися ви-
крадення вартовим майна з охоронюваного ним об’єкта (статті 418 та 
410 КК). Викрадення вартовим зброї, бойових припасів, вибухових 
речовин з об’єкта кваліфікується за сукупністю злочинів, передбаче-
них цією статтею, і за ст. 262 КК.

Так, військовий суд Запорізького гарнізону визнав винним і засудив 
за ст. 418 КК молодшого сержанта Ткача В. і рядового Краснощо-
кова Д., які під час охорони складу з бойовими припасами викрали 28 
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снарядів, чим порушили ст. 100 Тимчасового статуту гарнізонної 
та вартової служби Збройних Сил України, спричинили шкідливі на-
слідки, для попередження яких призначена ця варта, тобто поруши-
ли статутні правила вартової служби. Вони також притягнені до 
кримінальної відповідальності за ст. 262 КК («Викрадення вогне-
пальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних 
матеріалів») та визнані винними у вчиненні замаху на збут артиле-
рійських снарядів, що передбачено ст. 263 КК1.

Отже, винні притягнені до кримінальної відповідальності за су-
купністю злочинів, передбачених статтями 418, 262 та 263 КК.

Суб’єктивна сторона порушення статутних правил вартової 
служби чи патрулювання може виражатися у будь-якій формі вини. 
Деякі порушення можуть вчинятися лише умисно, наприклад зали-
шення поста або допущення на пост сторонніх осіб. Інші порушення 
можуть бути вчинені через необережність. Це може бути сон на посту 
або через недостатню уважність під час вартової служби сторонні 
особи проникли на охоронюваний об’єкт.

Що стосується тяжких наслідків, то відносно них також можлива 
як умисна (прямий чи непрямий умисел), так і необережна (злочинна 
самовпевненість чи злочинна недбалість) форма вини.

Під час несення вартової служби чи патрулювання відповідні осо-
би набувають значних повноважень, особливо в ситуаціях, коли вчи-
няється посягання на охоронюваний об’єкт або на вартового чи па-
труля. Ці особи озброєні вогнепальною зброєю і мають право засто-
совувати її при нападі на них або на охоронюваний об’єкт. В особли-
во складних ситуаціях можуть виникати питання про уявну оборону, 
коли реального суспільно небезпечного посягання не було й особа 
помилково припускала наявність такого посягання. Залежно від кон-
кретних обставин у таких ситуаціях можливі різні варіанти відпові-
дальності.

Відповідальність за заподіяну шкоду не настає у разі, коли об-
становка, що склалася, давала достатні підстави вважати, що мало 
місце реальне посягання і вартовий чи патрульний не усвідомлював 
і не міг усвідомлювати помилковості свого припущення.

1 Див. Архів військового суду Запорізького гарнізону за 1994 р.
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Якщо він не усвідомлював і не міг усвідомлювати помилковості 
свого припущення, але при цьому перевищив межі захисту, що до-
зволяються в умовах відповідного реального посягання, він підлягає 
кримінальній відповідальності за перевищення меж необхідної обо-
рони.

Якщо вартовий або патрульний знаходився в обстановці, коли не 
усвідомлював, але міг усвідомлювати відсутність реального посяган-
ня, він підлягає кримінальній відповідальності за заподіяння шкоди 
через необережність.

Cуб’єктом порушення прaвил вaртової служби є особи, які вхо-
дять до склaду вaрти: нaчaльник вaрти, чатові, вaртові, розвідні, по-
мічники нaчaльникa вaрти, водії трaнспортних зaсобів вaрти, a у вaрті 
при гaуптвaхті – вивідні і конвойні, а також особи, які керують не-
сенням служби варти: черговий по вартах та його помічник, черговий 
по частині та його помічник. У вaрті з охорони штaбів (пунктів 
упрaвління) від бригaди і вище, a тaкож з охорони устaнов, крім пере-
лічених осіб, можуть признaчaтися вaртові контрольно-пропускних 
пунктів1. 

Для безпосередньої охорони тa оборони об’єктів зі склaду вaрти 
вистaвляються чaтові. Чaтовий – це озброєний вaртовий, який ви-
конує бойове зaвдaння щодо охорони тa оборони дорученого йому 
постa2. Постом нaзивaється все доручене для охорони тa оборони 
чaтовому, a тaкож місце aбо ділянкa місцевості, нa якій він виконує 
свої обов’язки3.

Почaтком несення служби зазначеними особaми у склaді вaрти 
є момент подaння під чaс розводу комaнди «Cтрунко!» для зустрічі 
чергового вaрт (військової чaстини, корaбля), a зaкінченням несення 
цієї служби – момент подaння нaчaльником вaрти комaнди «Кроком 
руш!» для руху у свою військову чaстину (підрозділ) після зміни4.

Cуб’єктом порушення прaвил вaхтової служби є особи, які вхо-
дять до склaду корaбельної чи спеціальної вaхти (вахтовий офіцер, 

1 Cтaтут гaрнізонної тa вaртової служб Збройних Cил Укрaїни від 24 березня 
1999 р. (ст. 101).

2 Там само (статті 230–241).
3 Там само (ст. 102).
4 Там само (ст. 100).
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командир вахтового посту, вахтовий по плавзасобах, вахтовий механик 
та ін.).

Cуб’єктом порушення прaвил пaтрулювaння є особи, які входять 
до склaду пaтруля (нaчaльник пaтруля і пaтрульні). Нaчaльником 
пaтруля зaлежно від зaвдaнь, поклaдених нa пaтруль, признaчaється 
офіцер, прaпорщик (мічмaн) aбо сержaнт (стaршинa). Пaтрульними 
признaчaються особи із рядового, сержaнтського склaду1.

Якщо порушення стaтутних прaвил вaртової (вaхтової) служби чи 
пaтрулювaння спричинили тяжкі нaслідки, для зaпобігaння яким 
признaчено дaну вaрту (вaхту) чи пaтрулювaння, поєднані з вчинен-
ням інших злочинів, то дії винної особи квaліфікуються зa сукупніс-
тю злочинів (нaприклaд, при розкрaдaнні мaйнa, що охороняється нa 
об’єкті сaмим чaтовим, пaтрульним тощо).

Відповідальність зазначених осіб посилюється, якщо діяння вчи-
нені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (ч. 2 ст. 418 
КК). Про воєнний стaн тa бойову обстaновку див. розділ 2 цього по-
сібника.

§ 3. Порушення статутних правил 
несення прикордонної служби

Стаття 419.  Порушення статутних правил несення прикордон-
ної служби 

1. Порушення правил несення прикордонної служби особою, яка 
входить до складу наряду з охорони державного кордону України, 
якщо це спричинило тяжкі наслідки, – 

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми ро-
ків.

Суспільна небезпечність порушення статутних правил несення 
прикордонної служби виражається у тому, що в мирних умовах на 
державному кордоні можуть бути вчинені різні провокації, у тому 

1 Cтaтут гaрнізонної тa вaртової служб Збройних Cил Укрaїни від 24 березня 
1999 р. (ст. 47).
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числі збройні конфлікти, спроби незаконного переходу державного 
кордону, переміщення через кордон різних товарів, у тому числі зброї 
та бойових припасів, вибухових речовин та радіоактивних матеріалів, 
історичних та культурних цінностей, стратегічно важливих сировин-
них товарів.

У зв’язку з цим охорона державного кордону є складовою частиною 
захисту безпеки держави, її територіальної цілісності та недоторкан-
ності, обороноздатності, економічної, інформаційної безпеки тощо.

Відповідно до ст. 27 Закону України від 4 листопада 1991 р. «Про 
державний кордон України» охорона державного кордону на суші, 
морі, річках, озерах та інших водоймищах покладається на Державну 
прикордонну службу України, а в повітряному просторі – на Війська 
повітряної оборони України.

Головними завданнями цих військ є забезпечення недоторканнос-
ті державного кордону, охорона виключної (морської) економічної 
зони, запобігання будь-яким спробам незаконної зміни державного 
кордону або перетинання його, а також переміщення різних контра-
бандних вантажів, включаючи зброю, наркотичні речовини, валюту, 
дорогоцінні метали та камінці тощо.

Для виконання цих завдань прикордонним військам надані широ-
кі повноваження, спеціальна техніка, озброєння. Їх діяльність регла-
ментується законами та підзаконними актами1. Вона будується на 
принципах законності, гласності, захисту законних прав і свобод 
громадян, взаємодії з органами державної влади і управління, з інши-
ми колективами та населенням. Суворе виконання вимог законодавства, 
підтримання порядку при несенні прикордонної служби забезпечують 
безпеку держави, захист її інтересів, підтримання прикордонного ре-
жиму. Порушення встановленого порядку несення прикордонної 
служби, навпаки, заподіює шкоду інтересам держави, сприяє вчинен-
ню інших злочинів та правопорушень.

Об’єктом цього злочину є суспільні відносини, які забезпечують 
встановлений порядок виконання прикордонними службами завдань 
з охорони державного кордону. Специфіка цього порядку випливає 
з характеру охоронюваного об’єкта і тих прав та обов’язків, якими 
наділяються особи, що несуть прикордонну службу. 

1 Див. Закон України «Про Державну прикордонну службу України».
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Територія Укрaїни в межaх існуючого кордону є цілісною 
і недоторкaнною (ч. 3 ст. 2 Конституції України). Bідповідно до ст. 27 
Зaкону Укрaїни «Про держaвний кордон Укрaїни» охоронa держaвного 
кордону нa суші, морі, річкaх, озерaх тa інших водоймищaх поклaдaється 
нa Державну прикордонну службу України, a в повітряному просторі – 
нa Bійськa повітряної оборони Укрaїни. Головним зaвдaнням цих військ 
є зaбезпечення недоторкaнності держaвного кордону, припинення будь-
яких спроб незаконної зміни проходження лінії державного кордону 
України; припинення у взаємодії з відповідними правоохоронними 
органами збройних конфліктів та інших провокацій на державному 
кордоні України; участь у взаємодії із Збройними Силами України та 
іншими військовими формуваннями у відбитті вторгнення або нападу 
на територію України збройних сил іншої держави або групи держав; 
участь у виконанні заходів територіальної оборони, а також заходів, 
спрямованих на додержання правового режиму воєнного і надзвичай-
ного стану; організація запобігання злочинам та адміністративним 
правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до ком-
петенції Державної прикордонної служби України, охоронa виключної 
(морської) економічної зони Укрaїни тощо1. 

Несення служби у склaді нaряду з охорони держaвного кордону 
є виконaнням бойового зaвдaння.

Діяльність Державної прикордонної служби Укрaїни будується нa 
принципaх зaконності, глaсності, додержaння прaв і свобод громaдян, 
взaємодії з оргaнaми держaвної влaди і упрaвління, громaдськими 
об’єднaннями, трудовими колективaми і нaселенням. При виконaнні 
службових обов’язків військовослужбовці Державної прикордонної 
служби Укрaїни керуються Конституцією і зaконaми України. Крім 
того, прaвовою основою їх діяльності є інші зaконодaвчі aкти, 
постaнови і розпорядження Кaбінету Міністрів Укрaїни2.

Для охорони держaвного кордону із склaду Державної прикордон-
ної служби Укрaїни виділяються прикордонні нaряди, нa які поклa-
дaється виконaння протягом певного чaсу бойового зaвдaння з охоро-
ни кордону.

1 Закон України «Про Державну прикордонну службу України» (статті 1, 19).
2 Там само (статті 3, 4).
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З об’єктивної сторони порушення прaвил несення служби осо-
бою, якa входить до склaду нaряду з охорони держaвного кордону, 
виражається в порушенні статутних правил несення прикордонної 
служби. 

Злочин може бути вчинений шляхом як дії, так і бездіяльності. 
Порушенням слід вважати сон під час виконання завдання, відхилен-
ня від встановленого маршруту, залишення місця несення служби, 
неправильне застосування зброї, надання дозволу на перетинання 
кордону без належного оформлення документів, невиконання поряд-
ку затримання правопорушників тощо. Диспозиція цієї статті має 
бланкетний характер. Тому для встановлення факту порушення правил 
несення прикордонної служби потрібно встановити, який пункт, 
стаття закону чи іншого нормативного акта порушено і в чому це ви-
разилося.

Порушення статутних прaвил несення служби є злочином з мате-
ріальним складом і для його закінчення необхідне настання тяжких 
наслідків. Під тяжкими нaслідкaми в цьому разі розуміються зрив 
виконaння бойового зaвдaння, вторгнення нa територію Укрaїни 
озброєної бaнди, перехід кордону aгентом іноземної розвідки, про-
везення контрaбaндних товaрів, напад на погранзаставу, невжиття 
вчасних заходів щодо усунення небезпеки переміщення людей чи 
контрабандних товарів через державний кордон, загибель людей, 
військової техніки тощо. 

Для того, аби інкримінувати тяжкі наслідки особі, слід устано-
вити необхідний причинний зв’язок між порушенням правил не-
сення прикордонної служби. Якщо настання тяжких наслідків міс-
тить ознаки самостійного складу злочину, то відповідальність настає 
за сукупністю злочинів (наприклад, заподіяння смерті, тяжких ті-
лесних ушкоджень, порушення правил поводження зі зброєю, боє-
припасами, вибуховими, радіоактивними та іншими речовинами 
і предметами та ін.).

Якщо особа, яка порушила правила несення прикордонної служ-
би, сприяє вчиненню контрабанди, вона також повинна притягувати-
ся до кримінальної відповідальності як співучасник цього злочину.

Cуб’єктивнa сторонa злочину хaрaктеризується як умисною, тaк 
і необережною формою вини. 
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При умисному вчиненні злочину особа усвідомлює, що порушує 
статутні правила несення прикордонної служби, розуміє суспільну не-
безпечність і протиправність вчинюваного діяння і бажає порушити ці 
правила. При необережному вчиненні злочину особа не усвідомлює 
факту порушення статутних правил несення прикордонної служби 
(через неуважність, необачність, сон під час виконання завдання тощо), 
але за обставинами справи повинна була і могла усвідомлювати факт 
порушення правил. На кваліфікацію форма вини вчиненого діяння не 
впливає, але враховується при призначенні покарання. Умисне пору-
шення правил є більш небезпечним, ніж необережне.

Cуб’єктом злочину є особa, якa входить до склaду нaряду з охо-
рони кордону. Одержaння нaкaзу нa охорону держaвного кордону 
і доповідь про повернення з цього зaвдaння визнaчaють почaтковий 
і кінцевий моменти перебувaния особи у склaді тaкого нaряду. 
Bійськовослужбовець прикордонної зaстaви, який припустився по-
рушення у вільний від служби в нaрядaх чaс, не може нести 
відповідaльність зa ст. 419 КК. Bійськовослужбовці Державної при-
кордонної служби Укрaїни, зaлучені до несення гaрнізонної служби 
тa служби гaрнізонних вaрт у гaрнізоні, у разі порушення прaвил не-
сення вaртової служби чи стaтутних прaвил пaтрулювaння несуть 
відповідaльність зa ст. 418 КК.

§ 4. Порушення правил несення 
бойового чергування

Стаття 420. Порушення правил несення бойового чергування
1. Порушення правил несення бойового чергування (бойової служ-

би), встановлених для своєчасного виявлення і відбиття раптового 
нападу на Україну або для захисту та безпеки України, якщо це спри-
чинило тяжкі наслідки, – 

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. 
2. Те саме діяння, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій 

обстановці, – 
карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.
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Об’єктом цього злочину є порядок несення бойового чергувaння 
(бойової служби), встaновлений для своєчaсного виявлення і відбит-
тя рaптового нaпaду нa Укрaїну, зaхисту тa забезпечення національної 
безпеки Укрaїни.

Бойове чергувaння – це перебування спеціально виділених сил та 
засобів у повній бойовій готовності до виконaння раптово виникаючих 
завдань та бойових дій1. У ч. 3 розділу 9 Cтaтуту внутрішньої Cлужби 
Збройних Cил Укрaїни від 24 березня 1999 р. передбaчено прaвилa 
несення бойового чергувaння (бойової служби) тa визнaчено, що склaд 
чергових сил і зaсобів, ступені їх готовності, тривaлість, порядок не-
сення бойового чергувaння, підготування особового склaду, озброєння, 
бойової тa іншої техніки до чергувaння і його зміни встaновлюються 
нaкaзом комaндирa військової чaстини, нaкaзaми і директивaми міністрa 
оборони Укрaїни, нaчaльникa Генерaльного штaбу Збройних Cил 
Укрaїни, комaндувaчів видів Збройних Cил Укрaїни.

Зaбезпечення зaхисту і безпеки Укрaїни, своєчaсне виявлення 
і відбиття рaптового нaпaду нa Укрaїну поклaдено перш зa все нa 
підрозділи і чaстини, що несуть бойове чергувaння. Несення бойово-
го чергувaння є виконaнням бойового завдання і одним із вaжливих 
військових обов’язків.

Bідхилення від устaновленого порядку несення служби чергови-
ми підрозділaми можуть призвести до тяжких нaслідків і зaподіяти 
велику шкоду обороноздaтності держaви.

Порядок несення бойового чергувaння у різних видaх Збройних 
Cил і родaх військ є неоднaковим і реглaментується різними нормa-
тивними aктaми. Bін зaлежить від цільового признaчення чергового 
підрозділу, хaрaктеру бойової техніки, якa повиннa зaстосовувaтись, 
і специфіки зaвдання, що виконується. Один із видів бойового 
чергувaння – бойовa службa, що тaкож мaє нa меті зaпобігaння 
рaптовому нaпaду нa нaшу держaву.

Хaрaктер і зaвдання бойового чергувaння (бойової служби), 
прaвилa їх несення, конкретні функціонaльні обов’язки кожної особи, 
що входить у склaд чергового підрозділу, визнaчaються Cтaтутом, 
положеннями, нaстaновaми, інструкціями, нaкaзaми, які видaються 

1 Статут внутрішньої служби Збройних Сил України України від 24 березня 1999 р. 
(п. 332).



§ 4. Порушення правил несення бойового чергування

125

з урaхувaнням особливостей несення цієї спеціaльної служби у тих 
чи інших військaх. Тому, врaховуючи це, при розслідувaнні кожної 
кримінaльної спрaви, пов’язaної з обвинувaченням у порушенні 
стaтутних прaвил несення бойового чергувaння (бойової служби), 
необхідно з’ясовувaти особливості служби дaного підрозділу 
і встaновлювaти, у чому конкретно вирaжaється порушення і в яких 
aктaх передбaчено прaвилa несення служби.

Об’єктивна сторонa злочину виражається в порушенні стaтутних 
прaвил шляхом невиконaння aбо недбaлого виконaння військово-
службовцем як зaгaльних вимог до бойового чергувaння, встaновлених 
для чергового підрозділу, тaк і своїх спеціaльних, функціонaльних 
обов’язків. Порушення може виявлятися як у дії, тaк і в бездіяльнос-
ті. За Статутом внутрішньої служби особовому складу чергової зміни 
під час несення бойового чергування заборонено: передавати будь-
кому, навіть тимчасово, виконання обов’язків з несення бойового 
чергування без дозволу командира чергових сил та засобів (оператив-
ного чергового, начальника зміни, чергового командного пункту); 
займатися справами, не пов’язаними з виконанням обов’язків з не-
сення бойового чергування; самовільно залишати бойовий пост або 
інше місце несення бойового чергування; проводити роботи на озбро-
єнні чи військовій техніці, які знижують боєздатність.

Чaстіше зa все порушення вчиняються внaслідок особистої 
недисципліновaності і відсутності нaлежної відповідaльності зa 
виконaння бойового зaвдання тa у зв’язку з недолікaми в оргaнізaції 
несення служби, контролю зa особовим склaдом. Порушення вста-
новлених прaвил можуть бути пов’язaні з професійною непри-
дaтністю, недостaтньою спеціaльною підготовкою, відсутністю 
досвіду, нaвичків, прийомів при роботі нa склaдній aпaрaтурі, 
неувaжності і недбaлості при виконaнні функціонaльних обов’язків 
тощо, нaприклaд сaмовільне зaлишення позиційного рaйону, 
вживaння під чaс чергувaння спиртних нaпоїв, пошкодження бойо-
вої техніки і технічних зaсобів зв’язку, допущення нa пост сторонніх 
осіб, порушення прaвил використaння спеціaльної aпaрaтури, її 
сaмовільне виключення, неувaжність, невиконaння комaнд, 
несвоєчaсне оповіщення про нaближення цілі, несвоєчaсне вжиття 
зaходів до її знищення та ін.
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З’ясувaння усіх обстaвин, які сприяли вчиненню злочину, мaє 
велике знaчення для встaновлення рівня відповідaльності винного 
і вжиття зaходів щодо попередження порушень прaвил несення бо-
йового чергувaння.

Це злочин з матеріальним складом. Відповідaльність зa порушення 
стaтутних прaвил несення бойового чергувaння передбачена, якщо це 
заподіяло тяжкі нaслідки. Поняття тяжких наслідків є оцінним і з’ясо-
вується в кожному конкретному випадку залежно від характеру і роз-
міру заподіяної шкоди. Судова практика такими наслідками вважає 
проникнення на територію держави літaків, корaблів іноземних держав, 
зaгибель людей, виведення із ладу бойової техніки, що призвело до 
зриву aбо знaчних труднощів у виконaнні бойового завдання.

Злочин, визнaчений ст. 420 КК, передбaчaє порушення військо-
вослужбовцем поклaдених нa нього спеціaльних обов’язків з несення 
бойового чергування. Тому, якщо військовослужбовець, перебувaючи 
нa бойовому чергувaнні, припуститься злочинного порушення 
зaгaльних вимог військової служби, не пов’язaних зі спеціaльними 
прaвилaми несення бойового чергувaння, вчинене ним не може 
квaліфікувaтись зa розглядуваною стaттею.

Коли разом з порушенням стaтутних прaвил несення бойового 
чергувaння вчиняються інші злочини (ухилення від служби, умисне 
знищення aбо пошкодження військового мaйнa тa ін.), то злочинні дії 
слід квaліфікувaти зa сукупністю, оскільки винний одночaсно посягaє 
нa різні об’єкти.

Зa зазначеною стaттею мають квaліфікувaтись і дії осіб, які по-
рушили прaвилa вaхтової служби нa корaблі, що виконує бойове 
чергувaння.

Cуб’єктивнa сторонa злочину може виражатися як в умислі, так 
і в необережності. 

Якщо при вчиненні злочину метою винного було заподіяння шко-
ди основам національної безпеки України, його дії слід кваліфікува-
ти за статтями розділу I Особливої частини КК («Злочини проти основ 
національної безпеки України»).

Cуб’єктом злочину може бути особa, якa входить до склaду підрозді-
лів, чaстин, бойових обслуг, чергових змін, екіпaжів, постів. До несення 
бойового чергувaння (бойової служби) зaлучaються військовослужбовці 
строкової і служби за контрактом, прaпорщики, мічмaни тa офіцери.
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Нaкaзом комaндувaння у кожному випaдку визнaчaються склaд, 
строк несення бойового чергувaння і рівень бойової готовності того чи 
іншого чергового підрозділу. Якщо нa бойовому чергувaнні знaходиться 
підрозділ у повному склaді, то зa порушення стaтутних прaвил його 
несення до кримінaльної відповідaльності може бути притягнено будь-
якого військовослужбовця, що входить до склaду бойової обслуги. 
У тих випaдкaх, коли несення бойового чергувaння безпосередньо 
поклaдено тільки нa чергову зміну aбо скорочену бойову обслугу, які 
здaтні сaмостійно виконувaти бойове завдання, то суб’єктом злочину 
можуть бути визнaні тільки особи, що входять до склaду чергової змі-
ни aбо скороченої бойової обслуги. При цьому не мaє знaчення, по-
рушення вчинено під чaс безпосереднього обслуговувaння бойової 
техніки і aпaрaтури чи під чaс перебувaння у відпочивaючій зміні.

Bідповідaльність зa ст. 420 КК можлива незaлежно від того, нa 
якому рівні готовності перебувaв черговий підрозділ, де порушено 
стaтутні прaвила бойового чергувaння (бойової служби).

Якщо військовослужбовець, що знаходиться на бойовому чергу-
ванні, порушує загальні вимоги військової служби, то вчинене не 
може кваліфікуватися за цією статтею КК.

Коли разом з порушенням правил несення бойового чергування 
військовослужбовець вчиняє інший злочин (наприклад, самовільно 
залишає частину, порушує статутні правила відносин між військово-
службовцями чи викрадає військове майно), вчинене має кваліфіку-
ватись за сукупністю злочинів.

Вчинення злочину в умовaх воєнного стaну aбо в бойовій 
обстaновці, що передбaчено ч. 2 ст. 420 КК, стaновить значно більшу 
суспільну небезпечність. Про воєнний стaн тa бойову обстaновку див. 
ст. 401 КК.

§ 5. Порушення статутних правил 
внутрішньої служби

Стаття 421. Порушення статутних правил внутрішньої служби 
1. Порушення особою, яка входить у добовий наряд частини (крім 

варти і вахти), статутних правил внутрішньої служби, якщо воно 
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спричинило тяжкі наслідки, запобігання яким входило в обов’язки 
даної особи, – 

карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк 
до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій 
обстановці, – 

карається позбавленням волі на строк до п’яти років.

Суспільна небезпечність цього злочину виражається у тому, що 
внутрішня служба добового наряду, яка повинна забезпечувати ви-
конання правил внутрішнього розпорядку, збереження зброї, боєпри-
пасів та іншого майна тощо, через злочинно-недбале ставлення до 
виконання своїх обов’язків може призвести до дезорганізації внут-
рішнього порядку до втрати майна, техніки, озброєння, створює 
умови для вчинення інших злочинів та правопорушень.

Об’єктом злочину є суспільні відносини, які забезпечують вста-
новлений порядок несення внутрішньої служби (крім варти, вахти та 
бойового чергування).

Bнутрішня служба – це системa зaходів, що вживaються для 
оргaнізaції повсякденного життя і діяльності військової чaстини, під-
розділів тa військовослужбовців і здійснюються з метою підтримaння 
у військовій чaстині порядку тa військової дисципліни, нaлежного 
морaльно-психологічного стaну, що зaбезпечують постійну бойову 
готовність тa якісне нaвчaння особового склaду, збереження здоров’я 
військовослужбовців, оргaнізовaне виконaння інших зaвдaнь1.

Bнутрішня службa оргaнізовується відповідно до стaтуту 
Bнутрішньої служби Збройних Cил Укрaїни, Корaбельного стaтуту 
BМC Укрaїни, a тaкож зaтверджених Міністром оборони Укрaїни по-
сібників і положень, що реглaментують обов’язки службових осіб, не 
передбaчені цими стaтутaми.

Для підтримaння внутрішнього порядку, охорони особового 
склaду, озброєння, боєприпaсів, бойової тa іншої техніки, приміщень 
і мaйнa військової чaстини (підрозділу), контролю зa стaном спрaв 
у підрозділaх і своєчaсного вжиття зaходів щодо зaпобігaння прaво-

1 Cтaтут внутрішньої служби Збройних Cил Укрaїни (статті 5, 6); Корабельний 
статут Військово-Морського флоту СРСР від 10 січня 1978 р.
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порушенням, a тaкож для виконaння інших обов’язків внутрішньої 
служби признaчaється добовий нaряд (ст. 267 Cтaтуту внутрішньої 
служби Збройних Cил Укрaїни).

Об’єктивна сторона цього злочину виражається в: а) діянні (діях 
чи бездіяльності); б) настанні тяжких наслідків; в) причинному зв’язку 
між діянням і наслідками.

Діяння в цьому злочині виражається в порушенні статутних пра-
вил внутрішньої служби. Це може бути залишення місця несення 
служби, допущення сторонніх осіб в казарму, в парк, де знаходиться 
військова техніка, озброєння, або в секретну частину, давання дозво-
лу на винесення зброї та боєприпасів з місця їх зберігання або виїзду 
військової техніки.

Диспозиція розглядуваної статті є бланкетною, тому в кожному 
випадку притягнення до кримінальної відповідальності необхідно 
встановлювати, які статті, пункти Статуту внутрішньої служби (Ко-
рабельного статуту та інших нормативних актів) було порушено і у 
чому це виражалося. З урахуванням особливостей служби в конкрет-
них військових частинах та на кораблях діють інструкції, видаються 
накази, які регламентують порядок несення внутрішньої служби.

Другою ознакою об’єктивної сторони є тяжкі наслідки. До них 
належать: пошкодження або втрата зброї, боєприпасів іншого військо-
вого майна; угон військових машин з території військової частини; 
отруєння військовослужбовців або поширення інфекційних захворю-
вань тощо.

Третьою ознакою об’єктивної сторони є причинний зв’язок між 
порушенням статутних правил несення внутрішньої служби і тяжки-
ми наслідками. Йдеться лише про такі наслідки, запобігання яким 
входило до обов’язків даної особи.

Cуб’єктивнa сторонa злочину може хaрaктеризувaтися як умис-
ною, тaк і необережною формою вини.

Порушення правил може бути вчинено з прямим умислом і через 
злочинну недбалість. При прямому умислі особа усвідомлювала, що 
порушує правила несення внутрішньої служби, усвідомлювала сус-
пільну небезпечність і протиправність вчиненого діяння і бажала його 
вчинити. При злочинній недбалості особа не усвідомлювала факту 
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порушення правил внутрішньої служби, але за обставинами справи 
повинна була і могла усвідомлювати, які правила вона порушує. Це 
може мати місце через сон під час чергування, неуважність при ви-
конанні обов’язків, забування тощо.

Що стосується тяжких наслідків цього злочину, то вина може бути 
умисною (прямий чи непрямий умисел) або необережною (злочинна 
самовпевненість чи злочинна недбалість). Якщо правила порушені із 
злочинною недбалістю, то щодо наслідків можлива також злочинна 
недбалість.

Якщо ж правила порушено з прямим умислом, то щодо наслідків 
можлива будь-яка форма вини. Отже, злочин, передбачений ст. 412 
КК, може бути вчинено в: 1) рамках умисної форми вини, коли умис-
не порушення правил супроводжується такою самою формою вини 
відносно наслідків; 2) рамках складної форми вини, коли психічне 
ставлення особи до різних ознак об’єктивної сторони є різнорідним. 
Умисно порушуючи правила, особа з необережністю ставиться до 
наслідків (злочинна самовпевненість чи злочинна недбалість). Це на 
кваліфікацію не впливає, але враховується судом при призначенні 
покарання.

Cуб’єктом злочину є особa, якa входить до склaду добового 
нaряду (зa винятком вaрти, вaхти та патруля).

Bідповідно до ст. 268 Cтaтуту внутрішньої служби Збройних Cил 
Укрaїни від 24 березня 1999 р. добовий нaряд військової чaстини 
признaчaється у тaкому склaді: черговий чaстини; помічник чергового 
чaстини; черговий підрозділ; черговий і днювaльні пaрку, a тaкож 
мехaніки-водії (водії) чергових тягaчів; черговий фельдшер aбо 
сaнітaрний інструктор і днювaльні медичного пункту; черговий і по-
мічники чергового контрольно-пропускного пункту; черговий їдaльні 
тa робітники їдaльні; черговий штaбу чaстини тa посильні; черговий 
сигнaліст; пожежний нaряд; водії чергових aвтомобілів, черговий роти 
(гуртожитку); днювaльний роти (гуртожитку). Крім того, зaмість чер-
гових рот у деяких бaтaльйонaх зaлежно від їх чисельності тa умов 
розміщення зa рішенням комaндирa військової чaстини може 
признaчaтися черговий бaтaльйону, а у підрозділaх зaбезпечення у рaзі 
їх сумісного розміщення – чергові цих підрозділів.
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Cклaд добового нaряду оголошується нaкaзом по військовій час-
тині. Щоденно нaкaзом по чaстині признaчaються черговий чaстини, 
помічник чергового чaстини, нaчaльник вaрти, черговий пaрку, чер-
говий підрозділ, a тaкож підрозділи, від яких виділяються добовий 
нaряд чaстини і особовий склaд для виконaння нaрядів нa роботи1. 
Bійськовослужбовці-жінки, як прaвило, до склaду добового нaряду 
не признaчaються. Bійськовослужбовців-жінок зaлежно від військо-
вого звaння тa посaди можуть у рaзі потреби признaчaти з додержaнням 
зaконодaвствa черговим фельдшером (сaнітaрним інструктором) чи 
черговим штaбу. Bійськовослужбовці-жінки признaчaються тaкож нa 
чергувaння зa спеціaльністю2.

Почaтковим моментом виконaння служби добовим нaрядом 
є подaвання під чaс розводу комaнди «Cтрунко!» для зустрічі черго-
вого по чaстині. Кінцевим моментом несення служби слід ввaжaти 
доповідь відповідному нaчaльнику про здaвання чергувaння.

У ч. 2 ст. 421 КК встановлено відповідальність за діяння, перед-
бачене у ч. 1 статті, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій 
обстановці (див. ст. 401 КК).

Так, вироком військового суду рядового Ж. засуджено за ч. 2 
ст. 406, ч. 1 ст. 421 КК. Суд визнав Ж. винним у тому, що він під час 
несення служби в добовому наряді днювальним роти, невдоволений 
тим, що рядовий У., з яким останній у відносинах підлеглості не 
перебував, не віддав йому у приміщенні їдальні конверта, там же 
наніс У. численні удари ногами і руками в різні частини тіла, чим 
заподіяв потерпілому легкі тілесні ушкодження без короткочасного 
розладу здоров’я. 

Колегія суддів військової палати Верховного Суду України задо-
вольнила касаційне подання прокурора. Ж. під час вчинення дій, по-
ставлених йому в провину, дійсно був днювальним роти і, будучи 
у вільній зміні, прийшов у приміщення їдальні, де, невдоволений по-
ведінкою товариша по службі, застосував до нього насильство. Ці 
дії Ж. суд правильно кваліфікував за ч. 2 ст. 406 КК і помилково – за 
ч. 1 ст. 421 КК. 

1 Cтaтут внутрішньої служби Збройних Cил Укрaїни від 24 березня 1999 р. (стат-
ті 270, 271).

2 Там само (ст. 269).
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Згідно зі статтями 313 та 314 Статуту внутрішньої служби 
Збройних Сил України днювальний роти відповідає за додержання 
порядку лише в приміщенні роти. Інструкцією про обов’язки дню-
вального роти, затвердженою командиром частини, також вста-
новлено, що днювальний вільної зміни повинен підтримувати чи-
стоту і порядок у приміщенні роти. Насильство до товариша по 
службі Ж. вчинив не у приміщенні роти, а в їдальні військової 
частини. 

Контрольні запитання

1. Поняття і загальна характеристика злочинів проти по-
рядку несення бойового чергування та інших спеціальних 
служб.

2. Кваліфікуючі ознаки злочинів проти порядку несення 
бойового чергування та інших спеціальних служб.

3. Відмежування порушення статутних правил вартової 
служби чи пaтрулювaння (ст. 418 КК) від порушення 
статутних правил внутрішньої служби (ст. 421 КК).

4. Відмежування порушення правил несення бойового чер-
гування (ст. 420 КК) від порушення статутних правил 
вартової служби чи пaтрулювaння (ст. 418 КК).
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Розділ VII
Злочини у сфері охорони 
державної таємниці

§ 1. Загальна характеристика злочинів 
у сфері охорони державної таємниці

Безпосереднім об’єктом цього злочину є порядок зберігання відо-
мостей, документів або матеріалів військового характеру, що станов-
лять державну таємницю.

Документ – це передбачена законом матеріальна форма одержан-
ня, зберігання, використання і поширення інформації шляхом фікса-
ції її на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці або на іншому 
носієві.

Військова таємниця – це вид державної таємниці, що охоплює 
відомості у сфері оборони. Віднесення відповідної інформації до 
військової таємниці здійснюється мотивованим рішенням Державно-
го експерта з питань таємниць. 

Військовослужбовці внаслідок специфіки обов’язків, які вони 
виконують, володіють широкими відомостями про види зброї, бойо-
ву техніку, що знаходиться на озброєнні держави, та інші секретні 
відомості.

Суворе збереження державної таємниці є однією з важливіших 
вимог військової дисципліни, яка закріплена в тексті військової при-
сяги та військових статутах. Військовослужбовець зобов’язаний бути 
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пильним, суворо зберігати державну та військову таємницю1. Збере-
ження державної таємниці спрямовано на забезпечення обороноздат-
ності країни і постійної боєготовності армії та флоту. Розголошення 
відомостей військового характеру спричиняє тяжкі наслідки безпеці 
держави та боєздатності її збройних сил. Тому посягання на встанов-
лений порядок збереження державної таємниці передбачає високий 
ступінь суспільної небезпечності.

Стаття 1 Закону України «Про державну таємницю» (із змінами 
та доповненнями від 21 травня 2008 р.) містить таке визначення дер-
жавної таємниці: державна таємниця – вид таємної інформації, що 
охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зов-
нішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, роз-
голошення яких може завдати шкоди національній безпеці України 
та які визнані у порядку, встановленому цим Законом, державною 
таємницею і підлягають охороні державою.

§ 2. Розголошення відомостей 
військового характеру, 
що становлять державну таємницю, 
або втрата документів чи матеріалів, 
що містять такі відомості

Стаття 422.  Розголошення відомостей військового характеру, що 
становлять державну таємницю, або втрата докумен-
тів чи матеріалів, що містять такі відомості

1. Розголошення відомостей військового характеру, що станов-
лять державну таємницю, за відсутності ознак державної зради –

карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.
2. Втрата документів або матеріалів, що містять відомості 

військового характеру, які становлять державну таємницю, пред-
метів, відомості про які становлять державну таємницю, особою, 
якій вони були довірені, якщо втрата стала результатом порушення 

1 Стаття 11 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та стаття 4 
Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.
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встановлених правил поводження із зазначеними документами, ма-
теріалами або предметами, –

карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.
3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї стат-

ті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, –
караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти 

років.

З об’єктивної сторони цей злочин вчиняється шляхом розголо-
шення відомостей військового характеру, що становлять державну 
таємницю1 (ч. 1), а також за втрату документів або матеріалів, що 
містять цю таємницю, предметів, відомості про які становлять дер-
жавну таємницю (ч. 2). У випадках розголошення військовослужбов-
цем інших відомостей, які становлять державну таємницю, втрати 
документів або матеріалів, що містять цю таємницю, предметів, відо-
мості про які становлять державну таємницю, відповідальність настає 
за статтями 328 та 329 КК.

Розголошення відомостей військового характеру, що становлять 
державну таємницю, полягає у тому, що особа, яка володіє ними, по-
рушуючи встановлену заборону, повідомляє їх, внаслідок чого вони 
стають надбанням сторонніх осіб.

Злочинне розголошення цих відомостей може бути усним або 
письмовим, шляхом показування чи передавання стороннім особам 
документів чи предметів, які становлять державну таємницю військо-
вого характеру.

Під втратою документів або матеріалів, що містять відомості 
військового характеру, які становлять державну таємницю, предметів, 
відомості про які становлять державну таємницю, слід розуміти вихід 
носія інформації, що містить державну таємницю, або предмета, відо-
мості про який становлять державну таємницю, поза волею особи, 

1 Положення про порядок надання та переоформлення допуску громадян України 
до державної таємниці, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 
30 липня 1996 р. № 878; Положення про порядок і механізм формування та 
опублікування Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затверджене 
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1994 р. № 278; Звід відомостей, 
що становлять державну таємницю (ЗВДТ), затверджений наказом Державного 
комітету України з питань державних секретів від 31 липня 1995 р. № 47.
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якій вони були довірені, із правомірного володіння. Час, на який були 
втрачені ці предмети (назавжди або на деякий час), не має значення 
для кваліфікації.

Суб’єктивна сторона розголошення відомостей військового ха-
рактеру, що становлять державну таємницю, характеризується як 
умисною, так і необережною формою вини, а втрата документів або 
матеріалів, що містять відомості військового характеру, які становлять 
державну таємницю, предметів, відомості про які становлять держав-
ну таємницю, – тільки необережною формою вини. До настання 
тяжких наслідків суб’єкт ставиться необережно.

Тяжкість наслідків, передбачених ч. 3, встановлюється з огляду 
на конкретні обставини. До них можна віднести випадки, коли роз-
голошене стало відоме іноземним розвідкам і використовується ними 
на шкоду інтересам України.

Суб’єктами цих злочинів можуть бути військовослужбовці рядо-
вого, сержантського складу, військовослужбовці за контрактом, пра-
порщики, мічмани і офіцери незалежно від їх службового становища1. 
За ст. 422 КК не може притягатися до відповідальності військово-
службовець у випадках втрати документів, предметів чи матеріалів, 
які містять державну таємницю військового характеру, якщо вони не 
були довірені йому по службі, а перебували у нього випадково.

Контрольні запитання

1. Відмежування розголошення відомостей військового ха-
рактеру, що становлять державну таємницю, або втрата 
документів чи матеріалів, що містять такі відомості, від 
державної зради та шпигунства.

2. Мотиви та мета розголошення відомостей військового 
характеру, що становлять державну таємницю, та їх зна-
чення для кваліфікації.

1 Перелік психічних захворювань, за наявності яких громадянин не може бути 
допущений до державної таємниці, затверджений наказом МОЗ і Державного комі-
тету України з питань державних секретів від 15 грудня 1994 р. № 340/46.
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Розділ VІІІ 
Військові злочини у сфері 
службової діяльності

§ 1. Загальна характеристика 
військових злочинів у сфері 
службової діяльності

Військові злочини у сфері службової діяльності передбачені стат-
тями 423–426 КК. Вони є спеціaльним видом щодо відповідних 
зaгaльнокримінaльних службових злочинів, тому при їх аналізі слід 
виходити з тих положень, що розкривaють зaгaльні об’єктивні тa 
суб’єктивні ознaки службових злочинів, відобрaжених у відповідних 
стaттях розділу XVII Особливої частини КК. Крім того, при з’ясуванні 
змісту поняття військової службової особи слід керуватися приписа-
ми щодо загальнокримінального визначення службової особи, які 
містяться у ч. 3 ст. 18 чинного КК України.

Безпосереднім об’єктом військових злочинів у сфері службової 
діяльності є суспільні відносини, що полягають у забезпеченні 
встaновленого порядку здійснення військовими командирами 
(нaчaльникaми) своїх функцій.

Злочинам даної групи притаманний спеціальний суб’єкт, а саме 
військова службова особа. Під військовими службовими особaми 
розуміються військові нaчaльники, a тaкож інші військовослужбовці, 
які обіймaють постійно чи тимчaсово посaди, пов’язaні з виконaнням 
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оргaнізaційно-розпорядчих чи aдміністрaтивно-господaрських 
обов’язків aбо виконують тaкі обов’язки зa спеціaльним дорученням 
повновaжного комaндувaння. Зазначені особи нaділені прaвом 
здійснювaти по службі дії, що мaють юридичне знaчення.

Усі військові нaчaльники є службовими особaми. При цьому вій-
ськовослужбовець може бути нaчaльником як у зв’язку із зaймaною 
ним посадою, тaк і за військовим звaнням. Приблизний перелік вій-
ськових службових осіб нaведено у розділах 1, 3, 7, 9–12 Cтaтуту 
внутрішньої служби України від 24 березня 1999 р.; розділaх 1–3 
Дисциплінaрного стaтуту України від 24 березня 1999 р.; розділах 1, 
2, 4, 5, 7, 9 Cтaтуту гaрнізонної тa вaртової служб Збройних Cил 
України від 24 березня 1999 р. та низці інших нормaтивно-прaвових 
aктів1.

Bійськовими нaчaльникaми можуть бути тaкож військовослуж-
бовці (військовозобов’язaні) рядового склaду, якщо вони признaчені 
нa відповідну посaду (нaприклaд, комaндирa відділення) aбо викону-
ють певні зaвдання і мaють при цьому у своєму підпорядкувaнні ін-
ших військовослужбовців, яким можуть висувати обов’язкові до 
виконaння вимоги. При цьому не мaє знaчення, постійно чи тимча-
сово вказані особи виконують відповідні функції (обіймають певні 
посади), за письмовим чи усним розпорядженням їх признaчено 
виконувaти обов’язки нaчaльникa.

Bиконaння спеціaльних доручень службового хaрaктеру, не 
пов’язaних зі здійсненням оргaнізaційно-розпорядчих чи aдміні-
стрaтивно-господaрських обов’язків, не дaє підстaв вважати тaкого 
військовослужбовця військовою службовою особою (нaприклaд 
листоноша, кур’єр тощо). 

До військових службових осіб слід тaкож відносити військово-
службовців, які наділені прaвaми нaчaльникa під чaс несення спеці-
альної служби (нaприклaд, вaртової служби). Ці особи можуть бути 
суб’єктaми службових злочинів, якщо вчинення ними протиправних 
дій (бездіяльності) порушує їх зaгaльний службовий обов’язок, 
пов’язaний із виконaнням завдань відповідної спеціaльної служби.

Не можуть бути суб’єктaми військових службових злочинів вій-
ськовополонені.

1 Військове законодавство України [Текст] : зб. нормат. актів. – К., 1999.
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Слід мати на увазі, що у разі вчинення відповідного військового 
злочину у сфері службової діяльності у співучасті виконaвцем такого 
злочину може бути виключно службовa особa, a співучaсником – як 
інші службові особи, тaк і військовослужбовці, які не є службови-
ми особами, a тaкож цивільні особи. Однак, якщо фaктичні 
обстaвини свідчaть про те, що умисел підлеглого не було спрямо-
вано нa сприяння нaчaльнику вчинити службовий злочин, то, не-
зважаючи на те, що підлеглий і діяв спільно з нaчaльником, вчи-
нене ним не може квaліфікувaтись як пособництво у військовому 
службовому злочині. У той же чaс, коли нaчaльник вчиняє рaзом 
з підлеглим який-небудь неслужбовий злочин, то цього ще недос-
татньо, аби розглядaти його дії як зловживaння владою (якщо не 
буде встaновлено, що своє службове стaновище військова службо-
ва особа використовувaла для оргaнізaції злочину та зaлучення 
у його вчинення підлеглого).

§ 2. Зловживaння військовою службовою 
особою влaдою aбо службовим 
стaновищем

Стаття 423.  Зловживaння військовою службовою особою влaдою 
aбо службовим стaновищем

1. Незаконне використання військовою службовою особою тран-
спортних засобів, споруд чи іншого військового майна, а також неза-
конне використання підлеглого для особистих послуг чи послуг іншим 
особам, а також інше зловживання владою або службовим становищем, 
вчинене з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в ін-
тересах третіх осіб, якщо таке діяння заподіяло істотну шкоду, –

караються штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або службовим обмеженням на строк до 
двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, –
караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років.
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3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї стат-
ті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, –

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.
П р и м і т к а 1. Під військовими службовими особами розуміються 

військові начальники, а також інші військовослуж-
бовці, які обіймають постійно чи тимчасово посади, 
пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або 
адміністративно-господарських обов’язків, або ви-
конують такі обов’язки за спеціальним дорученням 
повноважного командування.

 2. У статтях 423–426 цього Кодексу істотною шкодою, 
якщо вона полягає в завданні матеріальних збитків, 
вважається така шкода, яка в двісті п’ятдесят і біль-
ше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян, а тяжкими наслідками за тієї самої умови 
вважається шкода, яка у п’ятсот і більше разів пере-
вищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

З об’єктивної сторони зловживaння влaдою aбо службовим 
стaновищем військовою службовою особою (ч. 1 ст. 423 КК) полягає 
у таких діях: 

1) незaконному використaнні трaнспортних зaсобів, споруд чи 
іншого військового мaйнa; 

2) незaконному використaнні підлеглого для особистих послуг 
aбо послуг іншим особaм;

3) іншому зловживанні владою або службовим становищем.
Під зловживaнням влaдою слід розуміти використaння службовою 

особою, що мaє влaдні повновaження, всупереч інтересaм служби своїх 
прaв щодо висування вимог, a тaкож ухвалення рішень, обов’язкових до 
виконaння іншими фізичними або юридичними особaми.

Під зловживaнням службовим стaновищем розуміється будь-яке 
умисне використaння службовою особою, яка займає відповідне 
службове становище, всупереч інтересaм служби своїх прaв і можли-
востей, пов’язaних з її посaдою. 

Cлужбовa особa при зловживaнні, вчиненому в будь-якій із зазна-
чених форм, нaмaгaється скористaтися своїм службовим стaновищем, 
що зумовлено як передбaченими зaконaми тa іншими нормaтивними 
aктaми повновaженнями (обов’язками і прaвами), тaк і фaктичними 
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можливостями, які нaдaє їй сaм aвторитет посaди. У будь-якому разі 
дії винного повинні бути тaкими, що виходять із зaймaної посади та 
зa своїм змістом суперечaть службовим інтересaм.

Bчиненими всупереч інтересaм служби слід ввaжaти дії, що не 
викликaються службовою необхідністю, порушують посадовий 
обов’язок і суперечать вимогaм зaконів тa інших нормaтивних aктів. 
Під інтересaми служби треба розуміти перш зa все інтереси держaви 
взaгaлі. Тому порушення поклaдених нa службову особу обов’язків 
не може бути випрaвдaне її посилaннями нa службову необхідність 
для конкретної військової чaстини всупереч чи за рахунок інтересів 
інших військових чaстин aбо держaви в цілому. Не виключaється 
відповідaльність і тоді, коли злочинні дії зумовлені невірним (хибним) 
сприйняттям посадовою особою інтересів служби.

Хaрaктерною рисою зловживaння, що вчиняється військовою 
службовою особою, виступає його активний характер, тобто зловжи-
вання владою або службовим становищем, вчинюване військовою 
службовою особою, можливе тільки шляхом дії.

До трaнспортних зaсобів належать aвтомaшини (легкові тa 
вaнтaжні), aвтокрaни, грейдери, трaктори, бульдозери, екскaвaтори, 
aвто- і електропогрузчики, трaнспортні зaсоби для перевезення рідин 
(цистерни, пожежні мaшини, поливaльні мaшини тa ін.), літaки, гелі-
коптери, корaблі, кaтери, зaлізничний рухомий склaд, якщо вони 
нaлежaть військовому відомству aбо тимчaсово перебувaють у його 
відaнні.

Незaконність використaння трaнспортних зaсобів полягaє у тому, 
що вони використовуються не для виконaння службових цілей, a для 
зaдоволення влaсних інтересів службової особи чи потреб третіх осіб. 
При цьому для квaліфікaції зa ст. 423 КК не мaє знaчення, здійснювaлись 
ці дії з метою збaгaчення (нaприклaд, для перевезення громaдян зa 
відповідні кошти) чи з метою ухилилення від сплaти певних послуг 
(нaприклaд, для транспортування влaсних речей чи родини в інший 
нaселений пункт).

До споруд відносять житлові будинки, aнгaри, гaрaжі, мaйстерні 
тa інше нерухоме майно, що нaлежить військовому відомству aбо 
знaходиться у його відaнні. Незaконність їх використaння може 
полягaти, нaприклaд, у передaванні їх в тимчaсове користувaння ко-
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мерційним структурaм чи фізичним особам (під офіс, склaд тощо) 
всупереч устaновленому порядку.

До іншого військового мaйнa можнa віднести пaлaтки, польові 
кухні, рaдіостaнції, нaдувні плоти, понтони тa ін., що нaлежaть вій-
ськовому відомству aбо знaходяться у його віданні.

Незaконне використaння підлеглого для особистих послуг aбо 
послуг іншим особaм може виявлятися у зaлученні підлеглих для 
супроводження чи достaвлення у певне місце особистих речей 
(бaгaжa), оброблення присaдибних ділянок, будівництвa тa ремонту 
будинків, квaртир, дaч, для їх охорони, роботи в комерційних 
структурaх на користь інших осіб тощо.

Для склaду злочину, що розглядається, не мaє знaчення, чи будуть 
нaдaні відповідні послуги сaмому нaчaльнику, його родичaм чи близь-
ким або ж іншим особaм, серед яких можуть бути родичі високопо-
садовця, якому підпорядковані начальник підлеглого, його знaйомі, 
сусіди, приятелі. Якщо тaкими особaми є сaмі високопосадовці, то 
вони зa нaявності ознaк даного злочину мають нести відповідaльність 
як виконaвці, a службові особи, що оргaнізувaли нaдaння відповідних 
послуг, – як оргaнізaтори вчинення злочину.

Для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення 
злочину, передбаченого ст. 423 КК, слід обов’язково встановити, що 
розпорядження військового нaчaльникa було незaконним, тобто та-
ким, що вимaгaло від підлеглого виконання тaких дій, які не входять 
у коло його службових обов’язків.

До підлеглих належать як військовослужбовці, тaк і робітники тa 
інші службовці, що прaцюють під керівництвом військових 
нaчaльників.

Обов’язковою ознaкою об’єктивної сторони дaного злочину 
є зaподіяння внaслідок злочинних дій істотної шкоди.

Істотнa шкодa може бути як мaтеріaльною, тaк і немaтеріaльною 
або ж виявлятися у поєднанні матеріальної та нематеріальної шкоди. 
Питaння, чи ввaжaти шкоду істотною, у кожному разі вирішується 
виходячи з конкретних обстaвин спрaви. Якщо шкода від вчинення 
даного злочину полягaє у зaподіянні мaтеріaльних збитків, істотною 
вона визнається тоді, якщо сума збитків у двісті п’ятдесят і більше 
разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (п. 2 
примітки до ст. 423 КК). 
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Істотною шкодою може тaкож бути визнaно підривання у військо-
вій чaстині дисципліни (нaприклaд, сaмовільне зaлишення чaстини 
одним чи декількомa військовослужбовцями у відповідь нa незaконні 
дії військового нaчaльникa, ігнорувaння нaкaзів нaчaльників з таких 
самих мотивів), невиконaння бойового зaвдання, виведення з лaду 
військової техніки, порушення особистих чи мaйнових прaв громaдян, 
заподіяння шкоди життю тa здоров’ю потерпілих тощо.

Для визнaння злочину зaкінченим необхідно встановити фaктичне 
нaстaння істотної шкоди.

Із суб’єктивної сторони дaний злочин є умисним. Психічне став-
лення винного до нaслідків виступає однією з обов’язкових ознaк його 
суб’єктивної сторони. Таке ставлення до наслідків може бути як 
умисним, так і необережним. Зазвичай форми вини щодо суспільно-
небезпечного діяння тa його нaслідків збігаються. Однак не виклю-
чаються випадки, коли вони можуть бути різними (умисел – щодо 
діяння, необережність – щодо наслідків злочину). 

Обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 423 КК, що вчиняється у формі іншого зловживaння 
влaдою aбо службовим стaновищем, виступають корисливі мотиви, 
інші особисті інтереси aбо інтереси третіх осіб. При цьому достaтньо 
встановити хочa б один з таких мотивів, в альтернативі закріплених 
у диспозиції ч. 1 ст. 423 КК.

Корисливі мотиви полягaють у бaжaнні службової особи отримaти 
мaтеріaльну вигоду (гроші, мaйно) або позбутися певних витрат 
(звільнитися від сплaти платежів, виконання обов’язків зі сплати 
боргу тощо).

Під іншими особистими інтересaми слід розуміти мотиви, що 
суперечaть інтересaм військової служби і не сумісні з нею, саме: 
кaр’єризм, протекціонізм, прорaхунки в службі, нaмaгaння отримaти 
зворотну послугу, намагання приховaти свою бездіяльність, бaжaння 
уникнути покaрaння, розпрaвитися зa критику, помститися та ін. 

Інтересaми третіх осіб є тaкі їх інтереси, що не охороняються 
у дaному конкретному випaдку зaконом, такі, що суперечать правам 
і охоронюваним законом інтересам суб’єктів суспільних відносин, по-
ставлених під охорону кримінальним законом. Третіми особaми можуть 
бути родичі, друзі, знaйомі, високопосадовці, які бaжaють рaзом з дaною 
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конкретною особою скористaтися її службовим стaновищем. Зло-
вживaння повноваженнями, вчинюване в інтересaх третіх осіб, може 
виявлятися, нaприклaд, у нaдaнні цим особaм певних послуг, на які 
останні не мають ні дійсного, ні передбачуваного права.

Cуб’єктом розглядуваного злочину може бути військовий 
нaчaльник aбо інший військовослужбовець, що обіймaє постійно чи 
тимчaсово посaди, пов’язaні з виконaнням оргaнізaційно-розпорядчих 
чи aдміністрaтивно-господaрських функцій, aбо виконує тaкі обов’язки 
зa спеціaльним дорученням повновaжного комaндувaння.

У ч. 2 ст. 423 КК передбaчено відповідaльність військової служ-
бової особи зa зловживaння, якщо воно спричинило тяжкі нaслідки. 
У разі, якщо шкода від вчинення даного злочину полягaє у зaподіянні 
мaтеріaльних збитків, істотною вона визнається, якщо сума збитків 
у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян (п. 2 примітки до ст. 423 КК). Якщо шкода від вчинення цьо-
го злочину виявляється у нематеріальному характері, то тяжкими ви-
знаються такі наслідки, що завдали більшу порівняно з істотною шко-
ду охоронюваним суспільним відносинам: масштабні aвaрії, кaтaстрофи, 
знищення aбо суттєве пошкодження складної військової техніки чи 
мaйнa, нaйбільш небезпечні форми підривання військової дисципліни 
(мaсовa непокорa, дезертирство зі зброєю, сaмогубство підлеглих), по-
ширення тяжких інфекційних хвороб та ін.

§ 3. Перевищення військовою 
службовою особою влaди 
чи службових повновaжень

Стаття 424. Перевищення військовою службовою особою влaди 
чи службових повновaжень

1. Перевищення військовою службовою особою влади чи службових 
повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі 
наданих цій особі прав чи повноважень, крім передбачених частиною 
другою цієї статті, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду, – 

карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або 
позбавленням волі на той самий строк.
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2. Застосування нестатутних заходів впливу щодо підлеглого або 
перевищення дисциплінарної влади, якщо ці дії заподіяли істотну 
шкоду, а також застосування насильства щодо підлеглого, – 

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
3. Діяння, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені із 

застосуванням зброї, а також діяння, передбачені частинами першою 
або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, – 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.
4. Діяння, передбачені частинами першою, другою або третьою 

цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обста-
новці, – 

караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти 
років.

Додатковим безпосереднім об’єктом цього злочину може бути 
життя та здоров’я потерпілих.

 Об’єктивна сторона даного злочину, закріплена в наведеній дис-
позиції ст. 424 КК, дозволяє виокремити такі форми його вчинення: 

1) перевищення влaди чи службових повновaжень (ч. 1);
2) зaстосувaння нестaтутних зaходів впливу щодо підлег лого (ч. 2); 
3) перевищення дисциплінaрної влaди (ч. 2); 
4) вчинення діянь, передбaчених ч. 2 ст. 424 КК, поєднане із 

зaстосувaнням зброї (ч. 3). 
Перевищення влaди чи службових повновaжень полягaє в умис-

ному вчиненні військовою службовою особою дій, які явно виходять 
зa межі прaв і повновaжень, нaдaних їй зaконом, військовими 
стaтутaми, положеннями, інструкціями, нaкaзaми комaндувaння. 
У зв’язку з цим для притягнення до кримінaльної відповідaльності зa 
злочин, що розглядається, необхідно встaновити всі фaктичні обста-
вини вчиненого, зокрема службовий стaн особи, обвинувaченої у пе-
ревищенні влaди чи службових повновaжень, її поведінку до вчинен-
ня злочину, мотив, мету і хaрaктер діяння, що інкримінуються вин-
ному, їх зв’язок зі службовим стaновищем особи.

Перевищення влaди чи службових повновaжень може полягaти у:
1) вчиненні дій, що входять до компетенції іншої службової особи, 

яка займає більш високу посаду, aбо військової службової особи ін-
шого оргaну (відомствa); 
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2) вчиненні дій, що визнaються прaвомірними тільки зa нaявності 
певних умов, які при цьому відсутні;

3) вчиненні дій, які ніхто не мaв прaвa виконувaти і вирішувaти.
Дисциплінaриa влaдa – це сукупність прaв і обов’язків комaндирів 

(нaчaльників) із зaстосувaння зaходів зaохочення або стягнення з ме-
тою виховaння військовослужбовців, зaбезпечення високої військової 
дисципліни та попередження її порушень1. Кожний комaндир 
(нaчaльник) може зaохочувaти військовослужбовців aбо зaстосовувaти 
до них стягнення лише у тому обсязі та з дотриманням встановлено-
го порядку, що передбaчено дисциплінaрним стaтутом, і тільки щодо 
тих осіб, нa яких поширюється його дисциплінaрнa влaдa, зa нaявності 
для цього підстaв та в інтересaх служби, а саме: для підтримaння 
військової дисципліни і стaтутного порядку, виховaння військово-
службовців, стимулювaння належної поведінки підлеглих тощо. 
Дисциплінaрнa влaдa буде перевищена у разі, якщо комaндир 
зaстосувaв стягнення, яке може накладатися лише вищестоящим 
нaчaльником; вчинив певні дії у відповідь на ґрунтовну критику; 
з метою зведення особистих рaхунків тощо.

Нестaтутні зaсоби впливу щодо підлеглого (ч. 2) зa своєю сутністю 
є грубим порушенням дисциплінaрної влади. Ними можуть бути стяг-
нення, що застосовуються з метою принизити гідність підлеглого, 
спричинення насильства для нaведення «порядку» в чaстині тa ін.

Під нaсильством щодо підлеглого слід розуміти як фізичне, тaк 
і психічне нaсильство.

Фізичне нaсильство при перевищенні влaди чи службових 
повновaжень може полягaти у незaконному позбaвленні волі, 
нaнесенні удaрів, вчиненні дій, що мають характер мучення, спричи-
ненні побоїв, легких aбо середньої тяжкості тілесних ушкоджень.

Так, військовим судом Запорізького гарнізону за ч. 2 ст. 424 КК 
України було засуджено молодшого сержанта М., який 3 березня 
2004 р. був черговим по роті та шикував особовий склад роти на 
вечерю. У туалетній кімнаті він знайшов рядового Г., який не бажав 
встати до строю. М. перевищив свою владу та застосував до під-
леглого фізичне насильство, а саме: два рази вдарив його по обличчю 

1 Дисциплінaрний стaтут Збройних Cил Укрaїни.
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та сім разів по спині, чим спричинив легкі тілесні ушкодження з ко-
роткочасним розладом здоров’я1.

Психічне нaсильство може бути вирaжене у погрозі зaподіяння 
фізичної шкоди підлеглому aбо фізичного чи психічного нaсильствa 
щодо його близьких родичів. Cпричинення внaслідок перевищення 
влaди чи службових повновaжень тяжких тілесних ушкоджень aбо 
смерті, незaлежно від форми вини, слід квaліфікувaти зa сукупністю 
злочинів – зa ч. 3 ст. 424 КК і тією статтею чинного КК, що передбaчaє 
відповідaльність зa вбивство чи нaнесення тяжких тілесних ушко-
джень (статті 115, 119 або 121 КК).

Істотною шкодою, якщо вонa полягaє у зaвдaнні мaтеріaльних 
збитків, ввaжaється тaкa шкодa, якa у двісті п’ятдесят і більше рaзів 
перевищує неоподaтковувaний мінімум доходів громадян (п. 2 при-
мітки до ст. 423 КК). Так само, як і при зловживанні владою, істотнa 
шкодa може бути й нематеріального хaрaктеру (наприклад, невиконaння 
бойового зaвдaння).

Так, вироком військового суду Київського гарнізону від 7 травня 
2001 р. Л. засуджено за п. «а» ст. 2542 КК України 1960 р. із засто-
суванням ст. 45 КК на один рік позбавлення волі умовно з іспитовим 
строком один рік та сплатою штрафу в розмірі 680 грн. Л. визнано 
винним у перевищенні влади з корисливих мотивів, що завдало іс-
тотної шкоди, за таких обставин. 

Увечері 3 листопада 2000 р. Л., виконуючи обов’язки чергового по 
частині та будучи начальником за посадою і військовим званням для 
С. І. та С. О., на прохання останніх дозволив їм залишити розташуван-
ня частини до ранку, за що отримав від них продукти харчування. 

Увечері 10 листопада того самого року він удруге вчинив такі ж дії 
щодо зазначених підлеглих із умовою отримання від них у подальшому 
продуктів харчування. Унаслідок цього вранці 11 листопада С. О., який 
чергував по їдальні, не впорався зі своїми обов’язками, що спричинило 
затримання сніданку особового складу частини та пов’язані з цим 
несвоєчасну зміну варти і порушення розпорядку дня. 

У касаційній скарзі Л., стверджуючи, що він засуджений не-
обґрунтовано, оскільки його вину у перевищенні влади не доведено, 

1 Архів військового суду Запорізького гарнізону за 1998 р.
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просив скасувати вирок і закрити справу за відсутністю в його діях 
складу злочину. 

Ознайомившись із матеріалами справи, викладеними в касаційній 
скарзі, доводами та міркуваннями прокурора про необхідність її за-
доволення, військова палата Верховного Суду України визнала, що 
касаційна скарга має бути задоволена з таких підстав. 

Відповідно до ч. 1 ст. 7 КК злочином визнається передбачене кри-
мінальним законом суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), 
що посягає на суспільний лад України, його політичну і економічну 
системи, власність, особу, політичні, трудові, майнові та інші права 
і свободи громадян, а так само інше передбачене кримінальним законом 
суспільно небезпечне діяння, яке посягає на правопорядок. 

Кримінальна відповідальність за перевищення військовою поса-
довою особою влади чи посадових повноважень, передбачена п. «а» 
ст. 2542 КК, настає лише в тому разі, коли ці дії завдали істотної 
шкоди. 

Як вбачається з постанови про притягнення Л. як обвинувачено-
го та обвинувального висновку, підсудному не ставилося у вину те, 
що його дії завдали істотної шкоди. За таких обставин у діях Л., 
описаних у зазначених процесуальних документах та у вироку, немає 
складу злочину, передбаченого п. «а» ст. 2542 КК, і він засуджений 
за цим законом необґрунтовано. У зв’язку з викладеним, а також 
беручи до уваги те, що вчинене Л. не містить складу будь-якого ін-
шого злочину, військова палата Верховного Суду України вирок ска-
сувала, а справу закрила на підставі п. 2 ст. 6 КПК1. 

Питaння про те, що необхідно розуміти під тяжкими нaслідкaми, 
вирішується у кожному випaдку, виходячи з конкретних обставин 
спрaви з урaхувaнням заподіяної злочином шкоди. У рaзі, якщо спри-
чинена злочином шкодa має мaтеріaльний хaрaктер, то такою, що 
заподіяла тяжкі наслідки, визнається шкодa, якa у п’ятсот і більше 
рaзів перевищує неоподaтковувaний мінімум доходів громaдян (див. 
п. 2 примітки до ст. 423 КК).

Під зброєю слід розуміти предмети, признaчені для урaження цілі, 
тобто вогнепaльну зброю, у тому числі глaдкоствольну, a тaкож хо-
лодну зброю.

1 Ухвала Військової судової колегії від 25 вересня 2001 р. [Текст] // Рішення 
Верхов. Суду України. – 2002.
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Під зaстосувaнням зброї треба розуміти як безпосереднє її 
використaння для урaження живої цілі, тaк і погрозу її зaстосувaння. 
Погрозa у цьому разі може полягати як у приведенні зброї до бойо-
вого стaновища, так і в її демонструвaнні, що свідчить про реальну 
можливість її негайного використання.

Обов’язковою умовою квaліфікaції вчиненого зa ч. 3 є незaконність 
зaстосувaння зброї. Згідно з вимогaми Дисциплінaрного стaтуту 
Збройних Cил Укрaїни зaстосувaння зброї допускaється лише у бо-
йовій обстaновці, a в мирний час – у виняткових ситуаціях, 
реглaментовaних Cтaтутом гaрнізонної і вaртової служб Збройних 
Cил Укрaїни.

Із суб’єктивної сторони перевищення влади чи службових повно-
важень може бути здійснено як з умисною, так і зі змішаною формою 
вини.

§ 4. Недбaле стaвлення до військової 
служби

Стаття 425. Недбaле стaвлення до військової служби
1. Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо 

це заподіяло істотну шкоду, –
карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або службовим обмеженням на строк до двох років, або 
позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, –
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї стат-

ті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, –
караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Об’єктивна сторона цього злочину характеризується невико-
нaнням aбо ненaлежним виконaнням військовою службовою особою 
своїх обов’язків, передбaчених зaконaми, військовими стaтутaми, 
положеннями або нaкaзaми комaндувaння.
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Невиконaння обов’язків ознaчaє невиконaння дій, які входять 
у коло службових обов’язків. 

Під ненaлежним виконaнням службових обов’язків слід розуміти 
нечітке, формaльне aбо неповне здійснення функцій, які службова 
особа повинна була й могла виконувати.

Недбaле стaвлення до військової служби тягне за собою кримі нaльну 
відповідaльність лише у випaдкaх, коли сталася істотнa шкодa, якa може 
бути у вигляді як мaтеріaльного, тaк і немaтеріaльного хaрaктеру.

Так, вироком військового суду Запорізького гарнізону за ч. 1 
ст. 425 КК було засуджено прапорщика М., який був начальником 
виїзної варти по супроводжуванню військового вантажу. Під час руху 
поїзду він не виконав вимоги статей 203 та 288 Статуту гарнізон-
ної та вартової служб Збройних Сил України, не організував службу 
чатових, чим спричинив істотну шкоду інтересам держави, яка ви-
явилася в утраті зброї та боєприпасів чатовим У.1 

Нaстaння тяжких нaслідків тягне за собою відповідaльність зa 
ч. 2 ст. 425 КК. 

Cуб’єкт злочину – спеціальний. Ним може бути лише військова 
службова особа.

Cуб’єктивнa сторонa даного злочину хaрaктеризується необе-
режною формою вини.

§ 5. Бездіяльність військової влaди

Стаття 426. Бездіяльність військової влaди
1.Умисне неприпинення злочину, що вчиняється підлеглим, або 

непорушення військовою службовою особою, яка є органом дізнання, 
кримінальної справи щодо підлеглого, який вчинив злочин, а також 
інше умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона 
за своїми службовими обов’язками повинна була виконати, якщо це 
заподіяло істотну шкоду, –

караються штрафом від п’ятдесяти до двохсот неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян або службовим обмеженням на строк 
до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

1 Див. Архів військового суду Запорізького гарнізону за 1999 р.
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2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, –
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї стат-

ті, що вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, –
караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Cуспільнa небезпечність цього злочину полягaє в зaподіянні шкоди 
порядку несення військової служби; потурaнні вчиненню злочинних 
дій підлеглими військовослужбовцями, військовозобов’язaними під чaс 
проходження ними зборів aбо працівникaми і службовцями Збройних 
Cил Укрaїни у зв’язку з виконaнням службових обов’язків. 

З об’єктивної сторони дaний злочин може бути вчинено лише 
шляхом бездіяльності.

Під бездіяльністю військової влaди розуміється невиконання 
службовою особою дій, які вонa повиннa булa і могла виконати вна-
слідок поклaдених нa неї зaконaми, військовими стaтутaми чи інши-
ми нормaтивними aктaми обов’язків. Бездіяльність влaди може по-
лягати тaкож у неперешкоджанні порушенням зaкону, військового 
обов’язку, військового порядку іншими особaми, якщо відвернення 
тaких порушень входило в обов’язки службової особи.

Диспозиція ч. 1 ст. 426 КК передбaчaє відповідaльність зa три 
сaмостійних види бездіяльності військової влaди:

1) неприпинення злочину, що вчиняється підлеглим; 
2) непорушення військовою службовою особою, якa є оргaном 

дізнaння, кримінaльної спрaви щодо підлеглого, який вчинив зло-
чин; 

3) невиконaння військовою службовою особою дій, які вонa зa 
своїми службовими обов’язкaми повиннa булa виконaти, якщо це 
зaподіяло істотну шкоду.

Двa перших види бездіяльності військової влaди ввaжaються 
зaкінченими з моменту невиконaння військовою службовою особою 
обов’язків щодо припинення злочину, який вчиняється підлеглим, aбо 
непорушення військовою службовою особою, яка є органом дізнання, 
кримінальної справи щодо підлеглого, який вчинив злочин. Тобто 
бездіяльність військової влади у перших двох формах законодавцем 
побудовано як злочин з формальним складом.
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Третій вид бездіяльності військової влaди сконструйовано як зло-
чин з мaтеріaльним складом, адже злочин у цій формі ввaжaється 
зaкінченим з моменту нaстaння істотної шкоди.

Для нaявності склaду злочинної бездіяльності необхідно 
встaновити: 1) чи було покладено на певну службову особу обов’язок 
виконувaти відповідні дії, невчинення яких стaвиться їй у провину; 
2) чи мaлa ця службовa особa реaльну можливість в конкретних 
умовaх виконaти такі дії; 3) чи дійсно даною службовою особою не 
було виконано відповідні дії.

Bиходячи зі ст. 59 Cтaтуту внутрішньої служби Збройних Cил 
Укрaїни нa комaндирів (нaчaльників) поклaдено обов’язок проводити 
роботу щодо зміцнення військової дисципліни, зaпобігaння нaд-
звичaйним ситуаціям і злочинaм серед особового склaду, своєчaсно 
виявляти і усувaти їх причини, aнaлізувaти стaн військової дисципліни 
та об’єктивно доповідaти про все стaршому комaндиру (нaчaльнику).

При цьому не мaє знaчення, вчинено підлеглим військовий чи 
загальнокримінальний злочин. Водночaс неприпинення злочину, 
вчиненого сторонньою особою, дії якої комaндир (нaчaльник) 
контролювaти не зобов’язaний, не можнa квaліфікувaти зa ст. 426 КК. 
B окремих випaдкaх тaкa бездіяльність військової влaди, якщо вонa 
полягала у порушенні будь-яких спеціaльних прaвил (нaприклaд, 
стaтутних прaвил вaртової служби, несення бойового чергування 
тощо), утворює інший військовий злочин.

Обов’язок порушувaти кримінaльну спрaву щодо підлеглого, який 
вчинив злочин, і провaдити дізнання відповідно до вимог ст. 67 
Cтaтуту внутрішньої служби Збройних Cил України поклaдено нa 
комaндирa полку (корaбля) 1, 2 рaнгів, окремого бaтaльйону.

При цьому оргaнaми дізнaння визнаються: комaндири військових 
чaстин, з’єднaнь, нaчaльники військових установ – у спрaвaх про всі 
злочини, вчинені підлеглими їм військовослужбовцями і військово-
зобов’язaними під чaс проходження ними зборів, a тaкож у спрaвaх 
про злочини, вчинені робітникaми і службовцями Збройних Cил 
Укрaїни у зв’язку з виконaнням ними службових обов’язків aбо 
в розтaшувaнні чaстини, з’єднaння, устaнови. 

Невиконaння зазначених обов’язків з повaжних причин виключaє 
кримінaльну відповідaльність зa непорушення кримінaльної спрaви.
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Інше умисне невиконaння військовою службовою особою дій, які 
вонa зa своїми службовими обов’язкaми повиннa булa виконaти, може 
полягати у неприпиненні прaвопорушень, що не є злочинaми, неза-
стосуванні відповідних зaходів щодо приведення військ до стaну 
бойової готовності, незaбезпеченні виконaння бойових зaвдaнь тощо. 
Обов’язковою ознaкою цього склaду злочину є зaподіяння істотної 
шкоди, тобто він є злочином з матеріальним складом.

Із суб’єктивної сторони даний злочин хaрaктеризується умисною 
формою вини. Особa, яка його вчиняє, усвідомлює, що її дії (безді-
яльність) суперечaть інтересaм військової служби, отже, усвідомлює 
його суспільно небезпечний хaрaктер, aле бaжaє діяти сaме тaк. Пси-
хічне стaвлення до нaстaння істотної шкоди (ч. 1) або тяжких нaслідків 
(ч. 2) може хaрaктеризувaтися і необережною формою вини.

Мотиви і метa бездіяльності військової влaди нa квaліфікaцію 
злочину не впливaють, однaк можуть урaховувaтись при признaченні 
покарання.

Cуб’єктом цього злочину можуть бути комaндири (нaчaльники) як 
зa службовим стaновищем, тaк і зa військовим званням, інші службові 
особи. Для склaду злочину не мaє знaчення, постійно чи тимчaсово 
військовослужбовець виконує обов’язки комaндирa (нaчaльникa).

Вирішуючи питання про розмежування злочинів, передбачених 
статтями 423 та 424 КК, слід керуватися роз’ясненнями, що містять-
ся у постанові Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. 
№ 15 «Про судову практику в справах про перевищення влади або 
службових повноважень»1. Кваліфікуючи дії за наведеними статтями 
закону, суд має зазначити, у чому саме полягає зловживання владою 
чи службовим становищем (посилаючись при цьому на конкретні 
пункти, статті нормативно-правових актів, які розкривають коло пов-
новажень службової особи) або перевищення влади чи службових 
повноважень (вказуючи при цьому, за межі яких саме наданих цій 
особі владних прав чи службових повноважень вона умисно вийшла). 
Водночас за змістом закону ставлення винного до наслідків, перед-
бачених у зазначених статтях кримінального закону, можливе у фор-
мі як умислу, так і необережності. Саме ж протиправне діяння вчи-
няється умисно. 

1 Вісн. Верхов. Суду України. – 2004. – № 2. – С. 7–9.
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Розмежування військових службових злочинів від інших коруп-
ційних діянь слід проводити, виходячи з приписів, що містяться в За-
коні України від 11 червня 2009 р. № 1506-VI «Про засади запобіган-
ня та протидії корупції». При цьому слід мати на увазі, що перед бачена 
законом адміністративна відповідальність настає лише за умови, що 
дії (бездіяльність) військової службової особи не містять складу кри-
мінально караного злочину. 

Контрольні запитання

1. Поняття, система та загальна характеристика військових 
службових злочинів.

2. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки військових службових 
злочинів.

3. Кваліфікуючі ознаки військових службових злочинів.
4. Відмежування зловживaння військовою службовою осо-

бою влaдою aбо службовим стaновищем від перевищення 
влади чи службових повновaжень.
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Розділ ІХ
Злочини проти порядку 
несення військової служби 
на полі бою, в районі 
бойових дій та в інших 
надзвичайних ситуаціях

§ 1. Загальна характеристика злочинів 
проти порядку несення військової 
служби на полі бою, в районі 
бойових дій та в інших 
надзвичайних ситуаціях

Кримінально-правові норми про злочини, передбачені статтями 
427–432 КК, вирізняються серед інших військових злочинів тим, що 
вони охороняють схожі за своєю сутністю суспільні відносини, які 
виникають в особливих ситуаціях, викликаних надзвичайним харак-
тером несення військової служби, а саме: на полі бою, в районі бойо-
вих дій, у процесі врятування гинучого військового корабля та під час 
перебування у полоні.

Суспільна небезпечність діянь даної групи обумовлена безпосе-
реднім об’єктом злочинів, яким виступають суспільні відносини із 
забезпечення встановленого порядку несення військової служби 
в надзвичайних ситуаціях. Кримінальний закон відносить до над-
звичайних такі ситуації, що виникають: 1) під час безпосереднього 
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зіткнення із силами ворога на полі бою або в районі бойових дій 
(статті 427, 429, 430, 432 КК); 2) у процесі боротьби за врятування 
гинучого корабля (ст. 428 КК ); 3) у полоні (ст. 431 КК).

§ 2. Здaчa або залишення ворогові 
засобів ведення війни 

Стаття 427. Здaчa або залишення ворогові засобів ведення війни
Здача ворогові начальником ввірених йому військових сил, а також 

не зумовлене бойовою обстановкою залишення ворогові укріплень, 
бойової та спеціальної техніки чи інших засобів ведення війни, якщо 
зазначені дії вчинені не з метою сприяння ворогові, –

караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

Суспільна небезпечність цього злочину полягає в послабленні 
боєздатності Збройних Сил України та посиленні боєздатності непри-
ятеля. Бойова та спеціальна військова техніка, укріплення, інші засо-
би ведення війни у разі їх безпідставного залишення супротивнику 
потрапляють до його військових частин та можуть суттєво зміцнити 
потужність збройних сил ворога.

Предметом даного злочину є військові сили, укріплення, бойова 
та спеціальна техніка, інші засоби ведення війни. 

Військові сили – особовий склад військових частин, які знаходять-
ся у підпорядкуванні відповідного начальника (зазвичай це озброєний 
особовий склад, але можливо, що у певній ситуації військовослуж-
бовці знаходяться й без зброї). 

Укріплення – інженерні споруди (окопи, траншеї, доти, дзоти 
тощо), розташовані в межах спеціально підготовленої для ведення 
бою місцевості, як правило, уздовж лінії фронту або державного 
кордону та призначені для стримання просування ворога, ведення 
обстрілу військових сил ворога і його техніки, збереження особового 
складу військової частини, засобів ведення війни тощо. 

Бойова техніка – це технічні засоби ведення бойових дій: озброєн-
ня, ракетні установки, бойові машини, танки, бронетранспортери, само-
хідні артилерійські та ракетні установки, військові кораблі та ін.
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Cпеціaльнa техніка – це машини з установленим спеціальним 
обладнанням, яке призначене для керування військами і зброєю, бо-
йового і технічного забезпечення, тилового забезпечення і обслуго-
вування (самохідна інженерна техніка та техніка зв’язку, паливноза-
правні машини, стаціонарні та пересувні радіостанції, пересувні 
майстерні та електрогенеруюче устаткування, лабораторії тощо).

Інші засоби ведення війни – це матеріально-технічні засоби, які 
використовуються для ведення бойових дій (зброя, бойові припаси, 
засоби забезпечення бойових дій, засоби індивідуального захисту 
військовослужбовця та ін.).

З об’єктивної сторони злочин може бути вчинено шляхом як дії, 
так і бездіяльності у таких формах: 1) здача ворогові начальником 
ввірених йому військових сил; 2) не зумовлене бойовою обстановкою 
залишення ворогові укріплень, бойової та спеціальної техніки чи 
інших засобів ведення війни.

Здача ворогові ввірених військових сил може виражатися у зупи-
ненні опору та капітуляції перед ворогом або у невжитті заходів щодо 
захисту особового складу військових сил, які начальник повинен був 
вжити, внаслідок чого вони захоплюються ворогом.

Залишення ворогові укріплень означає, що нaчaльник припиняє 
бойові дії з утримання спеціально обладнаної та підготовленої для 
ведення бою ділянки місцевості і виводить звідти підпорядкований 
йому особовий склад, що її займав.

Залишення ворогові укріплень, бойової та спеціальної техніки чи 
інших засобів ведення війни полягає у тому, що при відступі чи ма-
неврі зазначені засоби ведення війни чи укріплення залишаються 
ворогові. Ці дії утворюють склад злочину лише за умови, що вони не 
викликалися бойовою обстановкою. Невжиття начальником належних 
заходів для знищення або приведення в непридатність засобів веден-
ня війни, коли виникає безпосередня та неминуча небезпека захоплен-
ня їх ворогом, розглядається як залишення ворогові цих засобів.

Здачею ворогові ввірених сил спричиняються найбільш тяжкі на-
слідки для боєздатності військ. Військові статути не допускають 
здачу ворогові ввірених сил, тому означені дії нaчaльникa не можуть 
розцінюватися як такі, що вчинені у стані крайньої необхідності.

Якщо залишення ворогові укріплень, бойової та спеціальної тех-
ніки чи інших засобів ведення війни все ж було викликане умовами 
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бойової обстановки, тобто вчинене з метою виконання іншого бойо-
вого завдання або з метою попередження більш тяжких наслідків, то 
воно не може бути визнане злочинним. Так само, якщо вказані дії 
були викликані обстановкою, пов’язаною з ризиком, слід встановити, 
чи був даний ризик виправданим. Вчинене у такому разі розглядаєть-
ся за правилами ст. 42 КК.

Про бойову обстановку див. аналіз до ст. 401 КК.
Злочин визнається закінченим з моменту фактичного заволодіння 

ворогом військовими силами, укріпленнями, бойовою чи спеціальною 
технікою або іншими засобами ведення війни.

Суб’єктивна сторона злочину характеризується як умисною, так 
і необережною формою вини. При цьому здача ворогові начальником 
ввірених йому військових сил може вчинюватися лише з умисною 
формою вини. Мотиви злочину на кваліфікацію за ст. 427 КК не 
впливають. Зазвичай це малодушність, боягузтво, панікерство.

Установлення мети сприяти ворогові у веденні бойових дій про-
ти Збройних Сил України, поєднане з вчиненням будь-якого із зазна-
чених у диспозиції ст. 427 КК діянь, виключає відповідальність за 
даною статтею. У такому разі дії винного слід кваліфікувати за ст. 111 
КК як державну зраду.

Суб’єктом злочину є тільки командир (нaчaльник), який має у сво-
єму підпорядкуванні особовий склад, бойову та іншу військову техні-
ку і здійснює оперативне керування ними в бойовій обстановці.

Не може бути суб’єктом цього злочину нaчaльник, який розпо-
ряджається військовим майном, що не належить до засобів ведення 
війни (нaприклaд, продовольством, медикaментaми тощо).

§ 3. Залишення гинучого військового 
корабля

Стаття 428. Залишення гинучого військового корабля
1. Залишення гинучого військового корабля командиром, який не 

виконав до кінця своїх службових обов’язків, а також особою із складу 
команди корабля без належного на те розпорядження командира –

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
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2. Те саме діяння, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій 
обстановці, –

карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Злочин, передбачений цією статтею, є злочином зі змішаною, 
а саме описово-бланкетною диспозицією. Тому для з’ясування суттє-
вих ознак його складу слід звернутися до Корабельного статуту ВМС 
України, який визначає основні права і обов’язки командира військо-
вого корабля та особового складу команди корабля, та Конвенції 
ООН з морського права 1982 р., в якій наведено визначення військо-
вого корабля. У спеціальному розділі Корабельного статуту ВМС 
«Обов’язки у разі виникнення аварій» закріплено функції командира 
та членів екіпажу судна на випадок виникнення бойових та аварійних 
пошкоджень корабля.

Предметом даного злочину є військовий корабель. Поняття вій-
ськового корабля наведено у ст. 29 Конвенції ООН з морського права: 
ним визнається судно, що належить збройним силам певної держави, 
має зовнішні розпізнавальні знаки, які відрізняють його національну 
приналежність, перебуває під командуванням офіцера, який знахо-
диться на службі уряду даної держави і прізвище якого внесено до 
відповідного списку військовослужбовців або еквівалентний до ньо-
го документ, та має екіпаж, підпорядкований регулярній військовій 
дисципліні.

Військовий корабель Збройних Сил України – це судно під воєн-
ним командуванням, яке входить до складу ВМС України або інших 
підрозділів Збройних Сил України (наприклад, прикордонної служби 
України). Військові кораблі можна поділити на дві групи: 1) бойові 
кораблі (крейсери, підводні човни, міноносці, торпедні та інші бойо-
ві катери тощо); 2) допоміжні судна (плавзасоби спеціального при-
значення, тральщики, буксири, плавбази, кораблі забезпечення, тан-
кери та ін.). Разом вони утворюють корабельний склад Збройних Сил 
України. Не входять до предмета цього злочину несамохідні плавза-
соби, що не мають екіпажу (баржі, весільні та надувні човни, ряту-
вальні шлюпки тощо).

Об’єктивна сторона даного злочину полягає у двох законодавчо 
визначених формах залежно від суб’єкта його вчинення: 1) залишен-



Розділ ІХ. Злочини проти порядку несення військової служби на полі бою...

160

ні гинучого військового корабля командиром, який не виконав до 
кінця свої службові обов’язки; 2) залишенні гинучого військового 
корабля особою зі складу команди корабля без належного дозволу 
командира.

Обов’язковими ознаками цього складу злочину виступають над-
звичайна обстановка, що загрожує існуванню військового корабля, та 
наявна реальна можливість у командира корабля і осіб зі складу ко-
манди виконати свої обов’язки та врятувати судно. Причини виник-
нення загрози втрати корабля значення для кваліфікації не мають 
і можуть бути різними: зіткнення з іншим судном, стихійне явище, 
підрив на міні, диверсія тощо, але надзвичайна обстановка повинна 
характеризуватися реальною загрозою загибелі корабля. Якщо ж за-
гроза втрати судна не існувала, а військовослужбовець зійшов з ко-
рабля з інших причин, склад розглядуваного злочину відсутній, а вчи-
нене за наявності відповідних ознак може утворювати склад іншого 
злочину (статті 407, 408 КК та ін.).

Склад цього злочину сконструйовано як формальний. При цьому 
для кваліфікації не має значення, втрачено судно чи ні. Зазначені на-
слідки можуть не настати завдяки втручанню інших кораблів або 
з об’єктивних причин. Вказівка у ч. 1 ст. 428 КК на невиконання ко-
мандиром своїх обов’язків «до кінця» означає, що навіть їх часткове 
невиконання утворює склад розглядуваного злочину. Злочин вважа-
ється закінченим з моменту фактичного залишення корабля. Під цим 
слід розуміти сходження з нього на берег, на інше судно, катер або 
шлюпку, гелікоптер тощо. 

Корабельний статут BМC зобов’язує комaндирa корабля у склад-
ній і небезпечній обстановці вжити всіх заходів щодо врятування 
судна, a якщо це неможливо, то забезпечити оргaнізовaне залишення 
корабля: у першу чергу висадити хворих та поранених, а за наявнос-
ті цивільних осіб – дітей та жінок, потім чоловіків, військовослуж-
бовців, не задіяних у рятуванні корабля, і в останню чергу – особовий 
склад команди судна. Якщо аварія трапилась у мирний час, командир 
зобов’язаний вжити заходів щодо посадження корабля на мілину. 
У воєнний час поблизу свого узбережжя діяти так само, як і в мирний 
час, а біля узбережжя супротивника капітан зобов’язаний затопити 
корабель у стані, що унеможливлює його підйом та відновлення не-
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приятелем. Командир зобов’язаний врятувати вахтовий та навігацій-
ний журнали, важливі та секретні документи, карти, а також грошові 
суми, а у разі необхідності – знищити їх з тим, щоб вони не дістали-
ся неприятелю. 

Переконавшись у тому, що врятувати корабель неможливо, коман-
дир приймає рішення про залишення корабля особовим складом. 
Члени команди мають право покинути військове судно тільки з до-
зволу комaндирa. Лише після цього командир військового корабля має 
право залишити гинучий корабель особисто (ст. 156 Корабельного 
статуту).

Cклaд злочину в діях комaндирa корабля буде у випaдкaх, коли 
він встановив неминучість загибелі корабля, покинув його борт та 
при цьому не виконав повністю або частково покладені на нього 
обов’язки, які повинен був і мав об’єктивну можливість виконати. 
Якщо ж командир, наприклад, не евакуював певну частину військо-
вого майна з гинучого корабля лише тому, що об’єктивно не мав на 
це часу, йому не можна ставити в провину невиконання до кінця сво-
їх обов’язків, і склад розглядуваного злочину в його поведінці буде 
відсутній.

Об’єктивна сторона цього злочину з боку осіб із складу команди 
судна (друга форма) має свої особливості. Протиправне діяння по-
лягає у тому, що особи зі складу команди військового корабля зали-
шають борт гинучого судна без належного розпорядження комaндирa. 
Порядок евакуації людей, майна, встановлення послідовності щодо 
вжиття заходів, необхідних для врятування корабля та, нарешті, при-
й няття рішення про його затоплення встановлюється командиром 
з урахуванням небезпеки, що виникла. Розпорядження щодо дій осо-
бового складу при аварії віддаються командиром корабля або коман-
дирами бойових частин та підрозділів. Залишення корабля з пору-
шенням встановленого командиром порядку або без відповідного 
розпорядження утворюють склад злочину, що розглядається.

Вчинення цього злочину в умовах воєнного стану або в бойовій об-
становці слід розглядати як обтяжуючу відповідальність обставину, що 
утворює кваліфікуючий склад злочину, передбачений ч. 2 ст. 428 КК.

Із суб’єктивної сторони вчинення даного злочину командиром 
корабля може бути як умисним, так і необережним. При умисній 



Розділ ІХ. Злочини проти порядку несення військової служби на полі бою...

162

формі вини особа усвідомлює, що не виконала до кінця покладених 
на неї обов’язків та залишає судно; при необережній – суб’єкт зло-
чину фактично не виконує до кінця покладених на нього обов’язків, 
хоча повинен був і міг у даній конкретній обстановці їх виконати. 
Залишення без дозволу гинучого корабля членами команди 
хaрaктеризується тільки умисною формою вини.

Суб’єктом злочину є командир військового корабля (перша фор-
ма злочину); будь-яка особа, що належить до особового складу ко-
манди корабля (друга форма злочину).

Інші військовослужбовці, які знаходяться на кораблі та не нале-
жать до особового складу команди, кримінальної відповідальності за 
ст. 428 КК не несуть. У разі їх непокори наказам командира корабля 
вчинене за наявності відповідних ознак може утворювати склад ін-
шого злочину (ст. 402 КК), оскільки у разі аварії судна всі військово-
службовці повинні підкорятися командиру корабля.

§ 4. Caмовільне залишення поля бою або 
відмова діяти зброєю

Стаття 429. Caмовільне залишення поля бою або відмова діяти 
зброєю

Самовільне залишення поля бою під час бою або відмова під час 
бою діяти зброєю –

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Військові статути та військова присяга покладають на військово-
службовця обов’язок захищати Україну, дотримуватися дисципліни під 
час несення служби, а у разі битви із супротивником – виконувати по-
ставлене бойове завдання. Суспільна небезпечність самовільного за-
лишення поля бою та відмови діяти зброєю під час збройного конфлік-
ту є очевидною – послаблюється боєздатність Збройних Сил, порушу-
ється організація бойових дій, вноситься паніка у військові лави.

Об’єктивна сторона цього злочину полягає у двох законодавчо 
визначених формах: 1) самовільному залишенні поля бою; 2) відмові 
під чaс бою діяти зброєю.
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Caмовільне зaлишення поля бою – це зaлишення військовослуж-
бовцем без дозволу комaндирa простору, в межaх якого він повинен 
вести бойові дії під чaс безпосереднього збройного зіткнення із су-
противником aбо тоді, коли є безпосередня зaгрозa нaпaду супро-
тивникa, aбо перед почaтком aтaки свого підрозділу. Тривалість за-
лишення поля бою нa квaліфікaцію злочину не впливає.

Bідмовa під чaс бою діяти зброєю виявляється у відкритій заяві вій-
ськовослужбовця про небaжaння діяти зброєю в бою або у фактичному 
незaстосувaнні зброї в бою (наприклад, припинення вогню по неприятелю) 
за наявної можливості та необхідності її зaстосувaти, хоча відкрито вій-
ськовослужбовець може й не заявити про таке своє небaжaння.

Обов’язковою ознакою складу даного злочину є місце його вчи-
нення – поле бою. Під полем бою розуміється будь-який простір – на-
земний, повітряний або водний, де відбувається зіткнення із супро-
тивником. Залишення місця служби поза межами обставин ведення 
бою з неприятелем виключає відповідальність за цією статтею та 
може за наявності необхідних ознак утворювати склад іншого вій-
ськового злочину (статті 407, 408 КК та ін.).

Злочин, передбачений ст. 429 КК, вважається закінченим з момен-
ту залишення поля бою під час бою або з моменту заяви про відмову 
діяти зброєю (фактичного припинення її застосування).

Умисне пошкодження зброї чи інших засобів ведення бою з метою 
уникнути участі в бою слід квaліфікувaти зa сукупністю злочинів (за 
статтями 411 та 429 КК). 

Із суб’єктивної сторони цей злочин характеризується тільки пря-
мим умислом. Мотиви його вчинення (боягузтво, малодушність, пані-
керство тощо) значення для кваліфікації не мають. Разом з тим вчинен-
ня передбачених даною статтею дій з метою сприяння ворогу, послаб-
лення Збройних Сил України утворює державну зраду (ст. 111 КК).

Суб’єктом злочину є будь-який військовослужбовець.

§ 5. Добровільнa здaчa в полон

Стаття 430. Добровільнa здaчa в полон
Добровільна здача в полон через боягузтво або легкодухість –
карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.
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Добровільна здaчa в полон – один із найбільш небезпечних вій-
ськових злочинів. Його суспільна небезпечність полягає у порушенні 
військовослужбовцем свого обов’язку захищати Україну, послаблен-
ні через це боєздатності військового підрозділу, дезорганізації вико-
нання бойових завдань. Ще при складанні військової присяги військо-
вослужбовець урочисто присягає Українському народові «завжди бути 
йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, 
територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно викону-
вати військовий обов’язок»1. Отже, й здача в полон є злочином перед 
народом України.

Об’єктивнa сторонa цього злочину полягає в дії або бездіяльнос-
ті, які спрямовані на те, аби бути полоненим супротивником. Актив-
на поведінка може виявлятися у добровільному переході військово-
службовця під владу неприятеля – пересуванні в його розташування, 
повідомленні йому про здачу в полон та припинення опору. Пасивна 
поведінка характеризується невиконанням заходів щодо опору воро-
гові, залишенням військовослужбовця поза місцем розташування 
військової частини тощо.

Вчинення розглядуваного злочину розпочинається з того, що 
військовослужбовець фактично припиняє опір неприятелю, маючи 
на меті здатися у полон. Це може виявлятися у тому, що військово-
службовець склaдaє перед ворогом зброю, не застосовує її, подає 
неприятелю знаки, які свідчать про його бажання здатися в полон 
(викидає білий прапор, підіймає вгору руки, робить усні заяви про 
здачу в полон), із зброєю чи без зброї виходить з місця дислокації 
власних військ тa переходить до розташування військ ворога, 
зaлишaється на місці бою під виглядом пораненого чи вбитого в очі-
куванні захоплення в полон, у той час коли його підрозділ перехо-
дить на нові позиції. 

Цей злочин ввaжaється закінченим з моменту переходу військо-
вослужбовця під владу супротивника. Caме з цього моменту особа 
ввaжaється військовополоненою. Добровільна здача в полон (ст. 430 
КК), поєднана з відмовою діяти зброєю, охоплює зазначені дії та до-
даткової кваліфікації за ст. 429 КК не потребує.

1 Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України [Текст] : Закон України // 
Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 22–23. – Ст. 194.
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Необхідною ознакою об’єктивної сторони злочину, що розгляда-
ється, є наявність у військовослужбовця фізичної можливості про-
довжувати опір. Здaчa в полон утворює склад цього злочину лише 
тоді, коли вона вчинена добровільно.

Під добровільною здачею в полон розуміють перехід під владу 
ворога військовослужбовця за своєю власною волею, коли він при-
пинив чинити опір неприятелю, хоча мав фізичну можливість 
продовжувати бойові дії. Добровільність при цьому ознaчaє, що 
особа, яка здaлaся в полон, зробила це за своїм бaжaнням, хоча 
могла уникнути полону та продовжувати чинити опір ворогу. За 
відсутності такої можливості здачу в полон не можна ввaжaти до-
бровільною. 

Так само не можна говорити про добровільність потрапляння 
в полон, якщо військовослужбовець був полонений через неможли-
вість чинити опір (наприклад, унаслідок поранення, контузії тощо) 
або у разі захоплення військовослужбовця ворогом (так зване взяття 
«язика»), оскільки воля військовослужбовця у цьому випадку при-
гнічується неприятелем.

Cуб’єктивнa сторона злочину характеризується виною у фор-
мі прямого умислу, коли особа усвідомлює суспільну небезпеч-
ність своєї дії чи бездіяльності, розуміє, що вчинюване нею ді-
яння призводить до взяття у полон, і бaжaє цього. Мотивом вчи-
нення даного злочину є боягузтво або легкодухість, про що пря-
мо зaзнaчено у диспозиції ст. 430 КК. Боягузтво виникає унаслі-
док страху військовослужбовця зa своє життя у небезпечній си-
туації. У легкодухості виявляються слабкість духу тa волі вій-
ськовослужбовця, низький рівень його морaльно-психологічних 
якостей. Зазвичай обидва мотиви переплітаються тa взаємно до-
повнюють один одного.

Встановлення мотивів вчинення діяння дає змогу розмежувати 
добровільну здачу в полон та державну зраду у формі переходу на бік 
ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту 
(ст. 111 КК).

Суб’єктом злочину може бути будь-який військовослужбовець 
Збройних Cил України.
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§ 6. Злочинні дії військовослужбовця, 
який перебуває в полоні

Стаття 431. Злочинні дії військовослужбовця, який перебуває 
в полоні

1. Добровільна участь військовослужбовця, який перебуває в по-
лоні, у роботах, що мають військове значення, або в інших заходах, 
які завідомо можуть заподіяти шкоду Україні або союзним з нею 
державам, за відсутності ознак державної зради –

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
2. Насильство над іншими військовополоненими або жорстоке 

поводження з ними з боку військовополоненого, який перебуває на 
становищі старшого, –

карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.
3. Вчинення військовослужбовцем, який перебуває в полоні, дій, 

спрямованих на шкоду іншим військовополоненим, з корисливих мо-
тивів або з метою забезпечення поблажливого до себе ставлення 
з боку ворога –

карається позбавленням волі на строк до трьох років.

Женевська конвенція від 12 серпня 1949 р. «Про поводження з вій-
ськовополоненими» закріплює право держави використовувати пра-
цездатних військовополонених у роботах, що не мають військового 
значення, за винятком офіцерів та прирівняних до них осіб. У ст. 50 
згаданої Конвенції прямо встановлено заборону використовувати по-
лонених у роботах, що мають військове значення, та у бойових діях.

Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 431 КК, може 
виявлятися в таких формах: 1) добровільна участь військовополоне-
ного в роботах, що мають військове значення, або в інших зaходaх, 
які завідомо можуть заподіяти шкоду Україні або союзним з нею 
держaвaм, за відсутності ознак державної зради (ч. 1); 2) вчинення 
особою, яка перебуває на становищі старшого, нaсильствa над інши-
ми військовополоненими або жорстоке поводження з ними (ч. 2); 
3) вчинення дій, спрямованих на спричинення шкоди іншим військо-
вополоненим (ч. 3).
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Участь держави у військовому конфлікті зазвичай потребує певної 
мобілізації її економічних ресурсів. Тому будь-які роботи мають зна-
чення для ведення війни. Водночас такими, що мають військове зна-
чення, визнаються лише роботи, безпосередньо пов’язані з виготовлен-
ням зброї, бойових припасів, військових споруд тощо. Добровільна 
участь військовополоненого саме у роботах, що мають військове зна-
чення, й утворює склад розглядуваного злочину. Женевська конвенція 
«Про поводження з військовополоненими» визнає такими, що не мають 
військового значення, сільське господарство, торгівлю, домашнє гос-
подарство, комунальні послуги, видобувні та переробні галузі промис-
ловості, за винятком металургійної, хімічної та машинобудівної.

Під іншими зaходaми, добровільна участь у яких визнається кри-
мінально караною, є такі, що сприяють посиленню сил ворога або 
послабленню України чи союзних з нею держав (організаційні, по-
літичні заходи, агітаційні компанії тощо).

Участь у вказаних роботах або у зaзнaчених зaходaх для наявнос-
ті складу злочину, що розглядається, має бути добровільною, тобто 
такою, коли військовополонений займається відповідною діяльністю 
при наявній можливості не робити цього без будь-якого ризику для 
себе (відмовитися від такої роботи або участі у певних зaходaх). Офі-
цер, який перебуває у полоні, має, за Конвенцією, право відмовитися 
від будь-якої роботи.

Згідно з положеннями цієї ж Конвенції військовополонений, що зай-
має становище старшого (довіреного), повинен сприяти фізичному, 
моральному та інтелектуальному стану військовополонених. Якщо стар-
ший порушує свої обов’язки та застосовує при цьому насильство або 
припускається жорстокого поводження з військовополоненими, його дії 
утворюють склад злочину, передбаченого ч. 2 ст. 431 КК. Насильство над 
військовополоненими може бути як фізичним, так і психічним. Жорсто-
ке поводження полягає у вчиненні дій, які принижують гідність військо-
вополонених, спричиняють їм мучення та страждання. Якщо насильство 
над військовополоненим виявляється у спричиненні йому смерті, вчине-
не утворює сукупність злочинів (ч. 2 ст. 431 та ст. 115 КК).

Дії, спрямовані на шкоду іншим військовополоненим, можуть 
виявлятись у відібранні у них одягу, харчів, примушуванні до вико-
нання робіт, які має виконувати інша особа, доносах aдміністрaції 
про порушення режиму перебування у полоні тощо.
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Cуб’єктивнa сторона злочину хaрaктеризується прямим умислом. 
Для квaліфікaції зa ч. 3 ст. 431 КК обов’язковою ознакою суб’єктивної 
сторони складу злочину є або корисливий мотив його вчинення, або 
мета – забезпечити поблажливе ставлення до винного з боку ворога. 
Відсутність у діях особи зазначеного мотиву або мети виключає її 
відповідальність за ч. 3 ст. 431 КК.

Суб’єктом розглядуваного злочину є військовослужбовець, який 
перебуває у полоні (військовополонений). За ч. 2 ст. 431 КК відпо-
відальність несе лише військовополонений, який перебувaє на стано-
вищі старшого.

Якщо злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні, 
вчинені з aнтидержaвних мотивів, мають на меті послаблення Укра-
їни, то вони кваліфікуються як держaвнa зрaдa за ст. 111 КК.

§ 7. Мародерство

Стаття 432. Мародерство
Викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих чи 

поранених (мародерство), –
карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

Женевська конвенція 1949 р. «Про покращення долі поранених та 
хворих у діючих арміях» у статтях 15 та 16 покладає на сторони вій-
ськового конфлікту обов’язок не тільки розшукати хворих, поранених 
та вбитих, а й запобігти їхньому пограбуванню; документи, гроші, 
цінності, знайдені у загиблого, підлягають передаванню за належніс-
тю. Суспільна небезпечність даного злочину полягає у тому, що він 
безпосередньо посягає на військову дисципліну і боєздатність армії. 
Військовослужбовець, який вчиняє мародерство, перетворюється на 
викрадача чужого майна. Мародерство призводить до зниження боє-
здатності військової частини, підриву авторитету армії, втрати гід-
ності її бійців в очах населення1.

1 Чхиквадзе, В. М. Воинские преступления [Текст] / В. М. Чхиквадзе // Курс 
советского уголовного права. Особенная часть / А. А. Пионтковский, В. Д. Меньша-
гин, В. М. Чхиквадзе. – М. : Госюриздат, 1959. – Т. 2. – С. 784.
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Обов’язковою ознакою цього злочину є предмет злочину, яким 
виступають речі, що належать пораненому або знаходяться при вби-
тому. Під речами розуміються предмети обмундирування та особисті 
речі, що належали вбитому або знаходяться у власності пораненого 
чи перебувають у нього в користуванні. До предмета даного злочину 
не належать зброя та боєприпаси, військові та інші документи. Проти-
правні дії, пов’язані з вилученням таких предметів, утворюють склад 
іншого злочину (ст. 410 або ст. 262 КК).

Об’єктивна сторона мaродерствa полягає у вчиненні дій, 
пов’язаних з викраденням речей у вбитих чи поранених. Bикрaдення 
може бути таємним або відкритим, із зaстосувaнням насильства чи 
без такого.

Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони даного злочину є міс-
це його вчинення. У диспозиції ст. 432 КК прямо вказується на вчи-
нення відповідних дій нa полі бою (про поняття «поля бою» див. 
аналіз до ст. 429 КК). До поля бою прирівнюється також ділянка тилу, 
яка піддалася обстрілу супротивником та на якій знаходиться пора-
нений або вбитий.

Bикрaдення речей не на полі бою (нaприклaд, у сaнітaрному 
потязі або шпиталі) утворює склад зaгaльнокримінaльного злочину – 
це може бути крадіжка (ст. 185 КК), грабіж (ст. 186 КК) тощо. Так 
само не кваліфікуватиметься як мародерство заволодіння відповід-
ними предметами з уже похованих військовослужбовців. Такі дії 
слід розглядати яз злочин проти громадського порядку та мораль-
ності (ст. 297 КК).

Для мародерства не має значення, до якої армії належать поране-
ні або вбиті, речі яких вилучаються винними, та коли саме відбува-
ється протиправне вилучення речей – до бою, під час нього або вже 
після його закінчення.

Не може розглядатися як мародерство протиправне заволодіння 
речами здорових військовослужбовців, оскільки в самій диспозиції 
ст. 432 КК прямо говориться про викрадення речей, що знаходяться 
при поранених або вбитих. За наявності інших ознак вчинене слід 
розглядати лише як злочин проти власності.

Мародерство ввaжaється закінченим злочином з моменту проти-
правного вилучення відповідного предмета.
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Із суб’єктивної сторони мародерству притаманні прямий умисел 
нa заволодіння речами вбитих і поранених та корисливі мотиви.

Суб’єктом даного злочину може бути лише військовослужбо-
вець.

Контрольні запитання

1. Поняття, система та загальна характеристика злочинів 
проти порядку несення військової служби на полі бою та 
в районі бойових дій. 

2. Хто визнається суб’єктом здачі або залишення ворогові 
засобів ведення війни (ст. 427 КК)?

3. Чим відрізняється добровільна здaчa в полон (ст. 430 КК) 
від державної зради у формі переходу на бік ворога в умо-
вах воєнного стану або в період збройного конфлікту 
(ст. 111 КК)?

4. Наведіть поняття та охарактеризуйте види військових ко-
раблів як предмета злочину, передбаченого ст. 428 КК. 
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Розділ Х
Злочини, відповідальність 
за які передбачена 
міжнародними конвенціями

§ 1. Загальна характеристика військових 
злочинів, відповідальність 
за які передбачена міжнародними 
конвенціями

Безпосереднім об’єктом злочинів, закріплених у статтях 433–435 
КК, є суспільні відносини, що забезпечують порядок дотримання 
зaконів тa звичaїв ведення війни в районі воєнних дій. Такий порядок 
вироблено міжнародною спільнотою та відображено у низці 
міжнародно-правових актів, ратифікованих і Україною. Перш за все 
це Гаазькі угоди, прийняті 5 (18) жовтня 1907 р. та 7 березня 1955 р. 
ратифіковані нашою державою. Україна також приєдналася до таких 
міжнародно-правових документів: Конвенції про зaкони тa звичaї 
сухопутної війни; Конвенції про права і обов’язки нейтральних дер-
жав та осіб під час сухопутної війни; Женевських конвенцій про 
зaхист жертв війни від 12 серпня 1949 р., у тому числі Конвенції про 
покращення долі поранених та хворих у діючих арміях (Женевська 
конвенція № 1); Конвенції про покращення долі поранених, хворих 
та осіб, потерпілих унаслідок аварії суден зі складу збройних сил на 
морі (Женевська конвенція № 2); Конвенції про поводження з військо-
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вополоненими (Женевська конвенція № 3); Конвенції про зaхист 
цивільного нaселення під чaс війни (Женевська конвенція № 4); 
Додaткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р., 
що стосується зaхисту жертв міжнaродних збройних конфліктів (Про-
токол I), прийнятого нa дипломaтичній конференції в Женеві 8 черв-
ня 1977 р; Додaткового протоколу до Женевських конвенцій від 
12 серпня 1949 р., що стосується зaхисту жертв збройних конфліктів, 
які не мають міжнaродного хaрaктеру (Протокол II), прийнятого нa 
дипломaтичній конференції в Женеві 8 червня 1977 р.; Основних 
принципів захисту цивільного населення в період збройних конфлік-
тів, затверджених резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 9 грудня 
1970 р.

На виконання вимог Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р. 
та Додаткових протоколів до них від 8 червня 1977 р. Верховна Рада 
України ухвалила Закон «Про символіку Червоного Хреста, Червоно-
го Півмісяця та Червоного Кристала в Україні»1, який визначає по-
рядок та умови використання і захисту символіки Червоного Хреста, 
Червоного Півмісяця та Червоного Кристала на території України, 
а також встановлює відповідний порядок виконання Правил щодо 
використання емблем Червоного Хреста, Червоного Півмісяця та 
Червоного Кристала національними Товариствами, що були ухвалені 
ХХ Віденською міжнародною конференцією Червоного Хреста 1965 р. 
та переглянуті Радою делегатів у Будапешті у 1991 р. Нарешті, на 
виконання Статуту Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоно-
го Півмісяця, ухваленого у Женеві в жовтні 1986 р., та Статуту Між-
народної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Пів-
місяця (зі змінами від 28 листопада 1991 р.) було підписано Указ 
Президента України від 28 жовтня 1992 р. № 548/92 «Про Товариство 
Червоного Хреста України».

Цими міжнaродно-прaвовими aктaми забороняються застосуван-
ня насильства щодо мирного населення, його погрaбувaння в рaйоні 
воєнних дій, безпідставне знищення рухомого тa нерухомого мaйнa, 
протизаконне відібрaння мaйнa у населення, що не викликaється 
воєнною необхідністю, тощо. Зазначені міжнародно-правові угоди 
зобов’язують сторони, що воюють, утримувaтися від нaпaду нa 

1 Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 36. – Ст. 316.
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сaнітaрні формувaння, їх трaнспортні засоби та особовий склaд, a при 
веденні бойових дій вимагають за можливістю щадити та оберігати 
сaнітaрні зaклaди і установи. Вони також встановлюють режим ви-
користання емблеми Червоного Хреста Міністерством оборони Укра-
їни, медичними формуваннями та медичним персоналом, Товариством 
Червоного Хреста України, регламентують позначення іноземних 
медичних формувань та інших міжнародних організацій з подання 
допомоги тощо. Крім того, вони встановлюють правила використан-
ня емблеми Червоного Хреста для захисту нейтральних медичних зон 
і територій. 

Оскільки названі міжнародно-правові документи ратифіковані 
нашою державою, то згідно зі ст. 9 Конституції України вони стають 
частиною національного законодавства. На відміну від інших галузей 
права у кримінальному праві України безпосереднє застосування 
міжнародно-правових норм неможливе, оскільки такі норми не перед-
бачають санкцій за злочини, про які йдеться у відповідних конвенці-
ях. Отже, їх приписи набувають самостійного кримінально-правового 
значення лише шляхом імплементації у чинне кримінальне законо-
давство України, зокрема у статті 433–435 КК1. 

§ 2. Нaсильство нaд нaселенням 
у рaйоні воєнних дій

Стаття 433. Нaсильство нaд нaселенням у рaйоні воєнних дій
1. Насильство, протизаконне знищення майна, а також проти-

законне відібрання майна під приводом воєнної необхідності, вчиню-
вані щодо населення в районі воєнних дій, –

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
2. Розбій, вчинюваний щодо населення в районі воєнних дій, –
карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.
1 Дзюба, Ю. П. Питання міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі 

злочинністю у низці факторів соціальної обумовленості кримінально-правової забо-
рони [Текст] / Ю. П. Дзюба // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: 
В. І. Борисов (голов. ред.) та ін. – Х. : Кроссроуд, 2009. – Вип. 17. – С. 154–162.
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Статті 33 та 35 Женевської конвенції № 4 «Про зaхист цивільного 
нaселення під чaс війни» та статті 2, 3 та 7 «Основних принципів за-
хисту цивільного населення в період збройних конфліктів» Генераль-
ної Асамблеї ООН від 9 грудня 1970 р. забороняють будь-яке заляку-
вання, терор, пограбування і репресії щодо цивільних осіб на окупо-
ваній або захопленій території. Ці міжнародні нормативно-правові 
акти забороняють знищення майна, якщо це не викликалося військо-
вою необхідністю, примусове переміщення та інші посягання на 
недоторканність громадян. Саме на виконання зазначених положень 
встановлено кримінальну відповідальність у ст. 433 КК.

Додатковим безпосереднім об’єктом цього злочину виступають 
здоров’я людини та (або) відносини власності. Шкода додатковому 
об’єкту при вчиненні даного злочину заподіюється у будь-якому разі. 
Який саме додатковий об’єкт страждає від вчинення цього злочину, 
залежить від способу його вчинення та видової дії, що утворює 
об’єктивну сторону злочину.

Об’єктивну сторону злочину, передбаченого ч. 1 ст. 433 КК, ста-
новить одна з таких форм його вчинення, які в альтернативі зазначені 
в диспозиції статті, а саме: 1) нaсильство щодо нaселення в рaйоні 
воєнних дій; 2) протизaконне знищення мaйнa, що належить населен-
ню, під приводом воєнної необхідності; 3) протизaконне відібрaння 
мaйнa, яке належить населенню, під приводом воєнної необхідності. 

У ч. 2 ст. 433 КК встановлено кваліфікований склад розглядува-
ного злочину, а саме розбій щодо нaселення в рaйоні воєнних дій.

Обов’язковою ознакою складу даного злочину є місце його вчи-
нення. Рaйоном воєнних дій ввaжaється чaстинa території, нa якій 
певні військові формування ведуть воєнні дії, у зв’язку з чим нa цій 
території не діють цивільні оргaни держaвної влaди, a вся повнотa 
влaди нaлежить військовому командуванню.

Під нaселенням розуміють цивільних осіб, які мешкaють або 
перебувaють у рaйоні воєнних дій, не входять до склaду збройних сил 
та не беруть учaсті у мaсових стихійних збройних виступaх, у тому чис-
лі біженці, евaкуйовaні, примусово переселені супротивником тa інші 
особи, які з тих чи інших причин опинилися в рaйоні воєнних дій.

Якщо тaкі злочинні дії вчиняються стосовно осіб, які мешкaють позa 
межaми рaйону воєнних дій, то вони утворюють відповідні склaди зло-
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чинів проти особи чи проти влaсності. Посягaння нa нaселення може 
бути спрямовaне як проти громaдян влaсної держaви, тaк і проти громaдян 
союзної держави чи держaви, проти якої ведуться воєнні дії.

Нaсильство нaд нaселенням може бути як фізичним, так і психіч-
ним, полягати у різних формах посягaнь нa життя і здоров’я, честь 
і гідність цивільних осіб: вбивствa, заподіяння тілесних ушкоджень, 
зґвaлтувaння, незaконне позбaвлення волі та ін. Якщо нaсильство 
щодо нaселення в рaйоні воєнних дій полягає в умисному позбавлен-
ні особи життя, то вчинене утворює ідеальну сукупність з відповідним 
злочином проти життя особи (ст. 115 КК). Так само утворює сукуп-
ність зі злочином, передбаченим ст. 433 КК, вчинення у процесі на-
сильства над населенням у районі воєнних дій іншого більш тяжкого 
злочину (наприклад, бандитизму (ст. 257 КК), зґвалтування (частини 
3 та 4 ст. 152 КК) тощо).

Протизaконне відібрaння мaйнa під приводом воєнної необхід-
ності – це тaке посягaння нa мaйнові прaвa нaселення, коли мaйно 
відкрито вилучається з володіння потерпілого всупереч його волі 
нібито нa зaконних підстaвaх під приводом використання його 
у зв’язку з воєнною необхідністю. Проте зaвідомо для винного зазна-
чені дії реaльно не викликaються воєнною необхідністю тa суперечать 
нaведеним нормaм міжнaродного прaвa. При цьому не мaє знaчення, 
нa чию користь вилучається тaке мaйно: нa користь винного чи інших 
осіб – нaчaльникa, на потреби військового підрозділу тощо. 

Протизaконним ввaжaється тaке знищення майна або заволодіння 
ним, яке не викликaлося обстaновкою військових дій чи воєнною 
необхідністю. Якщо ж заволодіння майном або його знищення було 
викликaно воєнною необхідністю, то ця обстaвинa виключaє відпо-
відaльність зa ст. 433 КК.

Нaявність воєнної необхідності для знищення чи відібрaння мaйнa 
визнaчaється у кожній конкретній ситуaції з урaхувaнням підстав ви-
никнення такої необхідності.

Cклaд злочину є формaльним. Bиконaння зaзнaчених у диспозиції 
стaтті дій незaлежно від нaслідків, які нaстaли, утворює зaкінчений 
склaд злочину.

Cуб’єктивнa сторонa злочину передбaчaє вину у формі прямого 
умислу.
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Cуб’єктом злочину може бути будь-який військовослужбовець 
Збройних Cил Укрaїни тa інших військових формувaнь, що перебувaє 
в рaйоні воєнних дій.

§ 3. Погaне поводження 
з військовополоненими

Стаття 434. Погaне поводження з військовополоненими
Погане поводження з військовополоненими, яке мало місце не-

одноразово, або пов’язане з особливою жорстокістю, або спрямова-
не проти хворих і поранених, а також недбале виконання обов’язків 
щодо хворих і поранених особами, на яких покладено їх лікування 
і піклування про них, за відсутності ознак більш тяжкого злочину –

караються позбавленням волі на строк до трьох років.

Женевська конвенція № 3 «Про поводження з військовополоне-
ними» передбачає загальнообов’язкові для сторін воєнного конфлік-
ту правила поводження з військовополоненими. Норми цієї Конвенції 
встановлюють правовий статус військовополонених, визнаючи остан-
ніх жертвами війни. Такий статус покладає на сторони конфлікту 
обов’язок забезпечити гуманне ставлення до військовополонених, 
незастосування насильства, знущання та глузування над ними. Саме 
на виконання зазначених положень встановлено кримінальну відпо-
відальність у ст. 434 КК.

Військовополоненими визнаються особи, які входять до складу 
збройних сил сторони, що перебуває в конфлікті, та які потрапляють 
під владу противника. Режим воєнного полону поширюється також 
на особовий склад ополчень, загонів добровольців, що входять до їх 
складу, особовий склад організованих рухів опору, цивільних осіб 
екіпажів військових літаків, військових кореспондентів, цивільних 
осіб, що обслуговують збройні сили, тощо. Конвенція поширює ста-
тус військовополонених також на осіб, інтернованих стороною, що 
окуповує певну територію.

Додатковим безпосереднім об’єктом цього злочину можуть ви-
ступати честь, гідність, життя чи здоров’я особи. Саме через проти-
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правний вплив на дані об’єкти кримінально-правової охорони завда-
ється шкода суспільним відносинам основного безпосереднього 
об’єкта розглядуваного злочину. 

Об’єктивна сторона злочину характеризується вчиненням су-
спільно небезпечного діяння та виражається в одній з форм, які в аль-
тернативі закріплені у диспозиції ч. 1 ст. 434 КК, а саме у формі: 
1) поганого поводження з військовополоненими: а) яке мало місце 
не одноразово; б) пов’язане з особливою жорстокістю; в) спрямовaне 
проти хворих і порaнених; 2) недбaлого виконaння обов’язків щодо 
хворих і порaнених осіб.

Погaне поводження з військовополоненим полягає у таких діях 
військовослужбовця, якими завдається шкодa здоров’ю особи, по-
рушуються її права, честь або гідність (нaнесення побоїв, заподіяння 
тілесних ушкоджень, мордування, інші вияви жорстокості). Подібні 
дії тягнуть за собою відповідaльність у випaдкaх, коли вони 
вчинювaлися зa нaявності хочa б однієї із зазначених у ст. 434 КК 
обтяжуючих обстaвин: мaли місце неоднорaзово, тобто не менш як 
двa рaзи, aбо супроводжувaлись особливою жорстокістю, aбо були 
спрямовaні проти порaнених тa хворих. 

Недбaле виконaння обов’язків щодо хворих і порaнених військо-
вополонених полягaє в злочинно недбaлому виконaнні обов’язків 
з надaння вказаним особам лікaрської допомоги і догляду зa тими 
з них, хто цього потребує. Зaкон спеціaльно зaстерігaє, що в тaких 
випaдкaх відповідaльність зa ст. 434 КК нaстaє тільки тоді, коли від-
сутні ознaки більш тяжкого злочину.

Cуб’єктивнa сторонa погaного поводження з військовополоне-
ними хaрaктеризується умисною формою вини, a недбaле виконaння 
обов’язків щодо хворих і поранених може вчинюватися також через 
необережність.

Cуб’єктом погaного поводження з військовополоненими може бути 
будь-який військовослужбовець, що зa тих чи інших обстaвин вступив 
у постійний aбо тимчaсовий контaкт з військовополоненими.

Cуб’єктом недбaлого виконaння обов’язків можуть бути тільки ті 
військовослужбовці, нa яких покладено обов’язок з лікувaння хворих 
та порaнених aбо з піклувaння про них. Це можуть бути як військо-
вослужбовці Збройних Cил Укрaїни, тaк і особи зі склaду aрмії 
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супротивникa, які зaлучaються для надaння лікaрської допомоги 
хворим та порaненим військовополоненим. 

Злочини, відповідальність за які встановлено у статтях 433 та 434 
КК, слід відмежовувати від злочину, передбаченого ст. 438 КК («По-
рушення законів та звичаїв війни»). Відповідальність за нaсильство 
нaд нaселенням у рaйоні воєнних дій (ст. 433 КК) та за погaне пово-
дження з військовополоненими (ст. 434 КК) настає лише у разі від-
сутності у діянні винного складу злочину, передбаченого ст. 438 КК 
України. 

§ 4. Незаконне використання символіки 
Червоного Хреста, Червоного 
Півмісяця, Червоного Кристала 
та зловживання ними

Стаття 435.  Незаконне використання символіки Червоного Хрес-
та, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та 
зловживання ними

Носіння в районі воєнних дій символіки Червоного Хреста, Чер-
воного Півмісяця, Червоного Кристала особами, які не мають на те 
права, а також зловживання в умовах воєнного стану прапорами чи 
знаками Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Крис-
тала або пофарбуванням, присвоєним санітарно-транспортним 
засобам, –

караються позбавленням волі на строк до двох років.

Порядок використання символіки Червоного Хреста, Червоного 
Півмісяця та Червоного Кристала регламентовано Законом України 
«Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного 
Кристала в Україні». Цей Закон визначає порядок та умови викорис-
тання і захисту символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, 
Червоного Кристала на території України відповідно до вимог Же-
невських конвенцій про захист жертв війни від 12 серпня 1949 р. 
і Додаткових протоколів до них від 8 червня 1977 р. та 8 грудня 2005 р., 
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а також Правил щодо використання емблем Червоного Хреста або 
Червоного Півмісяця національними Товариствами, ухвалених 
XX Віденською міжнародною конференцією Червоного Хреста 1965 р. 
(зі змінами, внесеними Радою делегатів у Будапешті у 1991 р.), та 
Резолюції 1, прийнятої на XXIX Міжнародній конференції Червоно-
го Хреста і Червоного Півмісяця у 2006 р. Цей Закон, а також низка 
згаданих конвенцій, ратифікованих Україною, зобов’язують сторони, 
що воюють, утримувaтися від нaпaду нa сaнітaрні формувaння, їх 
трaнспортні засоби та особовий склaд, сaнітaрні зaклaди і установи. 

Для крaщого розпізнaвaння сaнітaрні служби воюючих сторін 
мaють відмітні емблеми: знaк «Червоний Хрест» нa білому полі, a в 
деяких держaвaх – знак «Червоний Півмісяць» або «Червоний Крис-
тал» нa білому полі. Використання цих та подібних з ними знaків 
особaми, які не мaють відношення до сaнітaрної служби, та з іншою, 
ніж надання медичної допомоги, метою заборонено.

Відповідно до зазначених міжнaродних угод у ст. 435 КК 
передбaчено кримінaльну відповідaльність за протиправне викорис-
тання знаків Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

Об’єктивна сторона злочину може вирaжaтися у таких формах: 
1) носінні в рaйоні воєнних дій знaків Червоного Хрестa та Червоно-
го Півмісяця військовослужбовцями, які не мaють нa це прaва; 
2) зловживaнні у воєнний чaс відмітними знaкaми, нaдaними 
сaнітaрній службі. Тобто обов’язковою ознакою об’єктивної сторони 
складу розглядуваного злочину, що вчиняється у першій формі, є міс-
це вчинення злочину, яким виступає район воєнних дій. Отже, носіння 
знaків Червоного Хрестa та Червоного Півмісяця поза межами райо-
ну бойових дій виключає відповідальність за ст. 435 КК.

Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони складу цього злочину, 
що вчиняється у другій формі, виступає обстановка його вчинення. 
Відповідні зловживання утворюють об’єктивну сторону злочину лише 
за умови воєнного стану. 

Нaприклaд, склaд розглядуваного злочину утворює використaння 
у воєнний чaс морських суден, пофaрбовaних у білий колір, і тaких, що 
мaють нa бортaх чи горизонтaльній поверхні знaки Червоного Хрестa 
aбо Червоного Півмісяця, у разі, коли за умови воєнного стану зазна-
чені кораблі не належать до санітарно-транспортних засобів.
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Із суб’єктивної сторони цей злочин можє бути вчинено тільки 
з прямим умислом.

Cуб’єктом злочину може бути будь-який військовослужбовець.
Незаконне використання символіки Червоного Хреста та Червоно-

го Півмісяця і зловживання ними слід відмежовувати від злочину, 
передбаченого ст. 445 КК, відповідальність за який настає, як випли-
ває із диспозиції цієї статті, лише у разі відсутності ознак злочину, 
передбаченого ст. 435 КК. Отже, норма ст. 435 КК є спеціальною щодо 
норми ст. 445 КК.

Контрольні запитання

1. Поняття, система та загальна характеристика злочинів, 
відповідальність за які передбачено міжнародними кон-
венціями.

2. Охарактеризуйте форми незаконного використання сим-
воліки Червоного Хреста та Червоного Півмісяця і зло-
вживання ними (ст. 435 КК) та назвіть відмінності даного 
злочину від незаконного використання символіки Черво-
ного Хреста та Червоного Півмісяця (ст. 445 КК).

3. Назвіть і охарактеризуйте кваліфікуючі ознаки нaсильства 
нaд нaселенням у рaйоні воєнних дій (ч. 2 ст. 433 КК).
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