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Анотація

У навчальному посібнику висвітлено питання, які розкривають особливості
кваліфікації військових злочинів і кримінальних проступків, передбачені
розділом ХІХ Особливої частини Кримінального кодексу України та військових
адміністративних правопорушень, що містяться у главі 13-Б Кодексу України
про адміністративні правопорушення, з урахуванням правових норм
законодавства України у військовій сфері.   

У ході розгляду зазначених правопорушень було використано інформацію
Державного реєстру судових рішень України (проаналізовано більше 600
вироків судів першої та апеляційної інстанцій), наявну навчальну і наукову
літературу. Аналіз кваліфікації військових правопорушень сприятиме
прийняттю правильних рішень у практичній діяльності правоохоронних і
судових органів України, а також буде корисним у навчальному процесі під
час підготовки фахівців для Військової служби правопорядку у Збройних
Силах України.

  

Видання розраховане для всіх, хто вивчає кримінальне право, застосовує його
правові норми, цікавиться проблематикою військових кримінальних та
адміністративних правопорушень.

  

Застосовано чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1
вересня 2021 року.
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ВСТУП

Кваліфікації кримінальних правопорушень проти встановленого порядку

несення  або  проходження  військової  служби  передбачає  проведення

комплексу  заходів,  пов’язаних  із  точним  встановленням  відповідності

вчиненого  суспільно  небезпечного  діяння  у  вигляді  злочину  або

кримінального  проступку  складу  конкретного  кримінального

правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України. 

Процес кваліфікації передбачає аналіз і встановлення всіх характерних

для  складу  злочину  /  кримінального  проступку елементів  та  ознак,  які  їх

характеризують,  що  дозволяє  неухильному  дотриманню  принципу

законності  у  кримінальному  судочинстві,  метою  якого  є  забезпечення

швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування

і  судового  розгляду,  з  тим  щоб  кожний,  хто  вчинив  кримінальне

правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності. 

Вивчення  навчальної  дисципліни  “Кваліфікація  правопорушень”

слухачами  Національного  університету  оборони  України  імені  Івана

Черняховського  сприятиме  всебічній  підготовці  фахівців  для  військових

правоохоронних  органів,  які  разом  з  органами  військового  управління  і

військового  командування  забезпечуватимуть  військовий  правопорядок,

захист прав і свобод військовослужбовців і членів їхніх сімей. 

Основне  завдання  навчального  посібника  –  підготувати  слухачів  до

самостійного  виконання  професійних  обов’язків,  пов’язаних  із

застосуванням  професійних  обов’язків  фахівця  правоохоронного  органу  у

сфері  кримінально-правових  відносин.  Слухачі  у  процесі  вивчення  цієї

дисципліни мають здобути певну систему знань і навичок із кримінального

права,  без  яких  оволодіння  вузькопрофільними  питаннями  кваліфікації

військових злочинів і кримінальних проступків неможливе. 

Навчальний  посібник  “Кваліфікація  військових  правопорушень”

розкриває  окремі  питання  навчальної  дисципліни  “Кваліфікація



правопорушень”  у  частині,  що  стосуються  специфіки  військових

кримінальних  правопорушень,  передбачених  розділом  ХІХ  Особливої

частини  Кримінального  кодексу  України  (ст.  401-435)  і  військових

адміністративних правопорушень, що містяться у главі 13-Б Кодексу України

про адміністративні правопорушення (ст. 172-10 – 172-20). 

У  розділі  1  навчального  посібника  розглянуто  загальні  положення

кваліфікації  військових  правопорушень,  що  стосуються  питань  їх

кваліфікації, вчинених у співучасті, за сукупністю злочинів або повторно, в

умовах особливого періоду або в бойовій обстановці.

У  розділі  2  розкрито  питання  кримінально-правової  характеристики

військових кримінальних правопорушень, передбачених ст. 402-422, 425-435

Кримінального  кодексу  України,  а  також  проаналізовано  і  використано  з

навчальною метою судову практику з часу здобуття незалежності України,

відмежовано аналогічні військові адміністративні правопорушення за ст. 172-

10 – 172-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Зазначимо, що у навчальній і науковій літературі України не достатньо

проаналізовано  питання  кваліфікації  військових  правопорушень.  На  рівні

кримінально-правової характеристики військових злочинів їх кваліфікували

С.І. Дячук  (2005),  М.І.  Панов  зі  співавторами (2006  і  2011),  М.С.  Туркот

(2014), М.І. Хавронюк (1995, 2003 та ін.), С.О. Харитонов (2019), точки зору

яких використано в ході розмежування окремих складів військових злочинів. 

Отже,  навчальний  посібник  неодмінно  сприятиме  якісному  засвоєнню

матеріалу  з  навчальної  дисципліни  “Кваліфікація  правопорушень”,

досягненню високого рівня фахової  підготовки і  формуванню слухачів  як

висококваліфікованих фахівців військових правоохоронних органів України. 
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