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1.

ВСТУП

Підготовка юристів на військово-юридичному факультеті передбачає вивчення не тільки кримінального права та інших правових дисциплін, а також і навчальної дисципліни “Злочини проти встановленого порядку несення військової служби
(військові злочини)”.
Дана навчальна дисципліна розглядає питання відповідальності за військові злочини, проблему кваліфікації цих злочинів та відмежування від суміжних “загально кримінальних”
злочинів.
Розв’язання цих питань може бути успішним при хороших знаннях положень Загальної та Особливої частини кримінального права. Більш глибоке засвоєння матеріалу, правильне
застосування кримінально-правових норм при кваліфікації вчинених злочинів обумовлено дослідженням конкретних кримінальних справ із судової практики.
Родовим об’єктом військових злочинів, передбачених в
розд. ХІХ Особливої частини Кримінального кодексу, є встановлений законодавством порядок несення або проходження військової служби. Завдяки об’єкту військові злочини об’єднані в
одному розділі*.
Визначення системи військових злочинів має важливе
значення, оскільки дає можливість впорядковувати їх і встановлювати найбільш суттєві риси, які їм притаманні й якими вони
відрізняються одне від одного та від суміжних злочинів. Ці
сфери несення або проходження військової служби в теорії і
практиці кримінального права прийнято визначати як “безпосередні об’єкти військових злочинів”. Вони співвідносяться з родовим об’єктом як частка з цілим.
Також вивчаються поняття, загальна характеристика,
система та види злочинів проти встановленого порядку несення
______________________

* Див.: Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини): навч. посіб. / за ред. М. І. Панова. –
Х.: Право, 2011.

3

військової служби, проводяться відмежування цих злочинів від
дисциплінарних проступків, вирішуються питання відповідальності за співучасть у військових злочинах, а також призначення
покарання за сукупністю злочинів, інші питання.

2.

ЗМІСТ

Злочини проти порядку підлеглості
і військової честі
Непокора. Об’єктивна сторона. Види діянь. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього
злочину від суміжних.
Невиконання наказу. Об’єктивна сторона та момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. Відмежування цього злочину від непокори.
Опір начальникові або примушення його до порушення
службових обов’язків. Об’єктивна сторона. Види дій та момент
закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування злочину від суміжних.
Погроза або насильство щодо начальника. Види дій та
момент закінчення злочину. Значення мотиву вчинення погроз
для кваліфікації. Кваліфікуючі ознаки злочину. Відмежування
злочину від суміжних та від проступку.
Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості. Об’єктивна сторона та момент закінчення злочину. Характер насилля
та його значення для кваліфікації.

Злочини проти порядку проходження
військової служби
Самовільне залишення військової частини або місця
служби. Об’єктивна сторона. Види дій та момент закінчення
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злочину. Значення тривалості залишення частини або місця
служби для кваліфікації. Суб’єкт злочину. Значення службового
становища для кваліфікації. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування злочину від суміжних та проступків.
Дезертирство. Об’єктивна сторона та момент закінчення
злочину. Кваліфікуючі ознаки. Суб’єктивна сторона. Мета вчинення злочину. Відмежування злочину від самовільного залишення частини.
Ухилення від військової служби шляхом самокалічення
або іншим способом. Об’єктивна сторона та момент закінчення
злочину. Види діянь. Кваліфікуючі ознаки злочину. Відмежування цього злочину від суміжних та проступків.

Злочини проти порядку користування військовим
майном та його збереження
Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових
речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки
чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Предмет злочину. Об’єктивна сторона та момент закінчення злочину. Види діянь. Кваліфікуючі ознаки.
Умисне знищення або пошкодження військового майна.
Предмет злочину. Об’єктивна сторона та момент закінчення
злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування злочину від суміжних.
Необережне знищення або пошкодження військового
майна. Предмет злочину. Об’єктивна сторона та момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування злочину від
суміжних.
Втрата військового майна. Предмет злочину. Об’єктивна сторона та момент закінчення злочину. Види діянь. Кваліфікуючі ознаки.
Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку
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для оточення. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Види діянь та їх наслідки. Суб’єктивна сторона. Характер вини щодо
діяння. Наслідки порушення. Кваліфікуючі ознаки злочину.
Відмежування злочину від суміжних.

Злочини проти порядку експлуатації
військової техніки
Порушення правил водіння або експлуатації машин. Поняття машини. Види порушень та їх наслідки. Суб’єктивна сторона злочину.
Порушення правил польотів або підготовки до них. Види порушень та їх наслідки. Суб’єктивна сторона злочину.
Порушення правил кораблеводіння. Види порушень та
їх наслідки. Суб’єктивна сторона злочину.

Злочини проти порядку несення бойового
чергування та інших спеціальних служб
Порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання. Види порушень. Об’єктивна сторона. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки
злочину. Відмежування злочину від суміжних та проступку.
Порушення статутних правил несення прикордонної
служби. Види порушень та момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. Відмежування злочину від суміжних.
Порушення статутних правил несення бойового чергування. Поняття бойового чергування. Види порушень та момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. Відмежування злочину від суміжних.
Порушення статутних правил внутрішньої служби.
Об’єктивна сторона. Види порушень та момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування злочину від суміжних та проступків.
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Злочини проти встановленого порядку збереження
військової таємниці
Розголошення відомостей військового характеру, що
становлять державну таємницю або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості. Предмет злочину. Поняття відомостей, що становлять державну таємницю. Об’єктивна сторона та момент закінчення злочину. Характер вини при вчиненні цього злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Відмежування від державної зради.

Військові службові злочини
Зловживання військовою службовою особою владою
або службовим становищем. Об’єктивна сторона. Види зловживань та їх наслідки. Суб’єктивна сторона. Значення мотиву злочину для кваліфікації. Поняття військової службової особи.
Кваліфікуючі ознаки злочину. Відмежування від суміжних злочинів.
Перевищення військовою службовою особою влади чи
службових повноважень. Об’єктивна сторона. Поняття перевищення влади та їх види. Наслідки злочину. Суб’єктивна сторона
та суб’єкт. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування злочину від
зловживання владою або службовим становищем.
Недбале ставлення до військової служби. Об’єктивна
сторона злочину. Види діянь та їх наслідки. Суб’єктивна сторона та суб’єкт. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування злочину від
зловживання службовим становищем.
Бездіяльність військової влади. Об’єктивна сторона злочину. Види бездіяльності та її наслідки. Суб’єктивна сторона та
суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування даного
злочину від інших військових службових злочинів.
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Злочини проти порядку несення служби
на полі бою і в районі воєнних дій
Здача або залишення ворогові засобів ведення війни.
Поняття засобів ведення війни. Види діянь та момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона та суб’єкт злочину. Відмежування злочину від державної зради.
Залишення гинучого військового корабля. Поняття залишення корабля. Суб’єктивна сторона та суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування злочину від суміжних
Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю. Види діянь. Суб’єктивна сторона та суб’єкт злочину. Відмежування злочину від суміжних.
Добровільна здача в полон. Поняття здачі в полон. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона та мотиви здачі
в полон. Відмежування злочину від державної зради.
Злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні. Види діянь. Суб’єктивна сторона. Значення мотиву для
кваліфікації. Суб’єкт злочину та місце його вчинення. Відмежування від державної зради.
Мародерство. Види дій. Момент закінчення злочину.
Місце вчинення злочину. Відмежування злочину від суміжних.
Насильство над населенням у районі воєнних дій. Види
дій та їх наслідки. Суб’єктивна сторона та суб’єкт злочину. Відмежування злочину від суміжних.

Злочини, відповідальність за які передбачена
міжнародними конвенціями
Погане поводження з військовополоненими. Об’єктивна
сторона злочину. Види діянь і момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона та суб’єкт злочину. Відмежування злочину
від суміжних.
Незаконне використання символіки Червоного Хреста,
Червоного Півмісяця, Червоного кристала та зловживання ними. Об’єктивна сторона. Види діянь і момент закінчення злочину. Суб’єкт злочину.
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