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Анотація

Адміністративна відповідальність військових службових осіб за своєю
юридичною суттю є необхідним правовим засобом надійної охорони
військового правопорядку від правопорушень. Вона вважається певною
гарантією міцності і непорушності військового правопорядку, а також
забезпечує належний стан боєготовності та боєздатності військових
підрозділів.   

Пропонований збірник містить загальну характеристику військових
адміністративних правопорушень, їх правову природу, особливості
правозастосування під час воєнного стану, актуальну судову практику.   

Видання буде корисне військовослужбовцям, військовозобов’язаним,
практикуючим правникам, здобувачам юридичної освіти та їх викладачам,
працівникам правоохоронних органів та органів правосуддя,
правозахисникам.
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ВСТУП 
 
Як відомо з усталених наукових і практичних підходів до відносин 

адміністративної відповідальності, військовослужбовці поряд з 
іншими громадянами визнаються суб’єктами адміністративної 
відповідальності.  

Проте слід мати на увазі, що правовий статус військовослужбовців 
суттєво відрізняється від загально-правового статусу громадянина. 
На практиці це визначається наявною можливістю, а в більшості 
випадків неминучою обов’язковістю правової трансформації їх 
загальної відповідальності у відповідальність специфічну, 
спеціальну.  

Історично склалося таким чином, що ця нормативна регламентація 
була успадкована із часів існування радянського адміністративного 
та військового законодавства. Таке правове становище пояснювалося 
тим, що в інтересах обороноздатності країни для підтримання 
правопорядку у військовій сфері юрисдикція цивільних органів має 
бути звужена, тобто поширюватися на військовослужбовців лише за 
окремі адміністративні проступки.  

Наразі в умовах перманентного проведення спочатку 
антитерористичної операції, потім операції об’єднаних сил, а нині 
повномасштабних воєнних дій на території України актуальність 
питань, які пов’язані з притягненням до відповідальності 
військовослужбовців, важко переоцінити.  

У військовому юридичному словнику зазначається: 
«Адміністративна відповідальність військовослужбовця – це форма 
юридичної відповідальності військовослужбовця за 
правопорушення, яке не пов’язане з виконанням службових 
обов’язків та не є кримінально караним. Вона розповсюджується 
також на військовозобов’язаних у період проходження ними 
військових зборів. Адміністративні стягнення накладаються 
повноважними органами державного управління (органами 
внутрішніх справ, державними інспекціями, посадовими особами, 
уповноваженими на те законодавчими актами держави)». 
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Адміністративна відповідальність військових службових осіб за 
своєю юридичною суттю є необхідним правовим засобом надійної 
охорони військового правопорядку від правопорушень. Вона 
вважається певною гарантією міцності і непорушності військового 
правопорядку, а також забезпечує належний стан боєготовності та 
боєздатності військових підрозділів. 

Пропонований збірник містить загальну характеристику 
військових адміністративних правопорушень, їх правову природу, 
особливості правозастосування під час воєнного стану, актуальну 
судову практику. 

Видання буде корисне військовослужбовцям, 
військовозобов’язаним, практикуючим правникам, здобувачам 
юридичної освіти та їх викладачам, працівникам правоохоронних 
органів та органів правосуддя, правозахисникам. 
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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ВІЙСЬКОЇ 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 
Як відомо Дисциплінарний статут Збройних Сил України не 

містить переліку адміністративних правопорушень, за вчинення яких 
військовослужбовець має нести відповідальність. Так у пункті 45 
згаданого статуту вказано: «За вчинення адміністративних 
правопорушень військовослужбовці несуть дисциплінарну 
відповідальність за цим Статутом, за винятком випадків, 
передбачених Кодексом України про адміністративні 
правопорушення».  

Таке формулювання є не зовсім коректним, оскільки статутом не 
передбачається перелік адміністративних правопорушень. При цьому 
пункт 75 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України 
передбачає, що начальники гарнізонів, старші морські начальники та 
начальники органів управління Військової служби правопорядку 
Збройних Сил України в гарнізонах мають право накладати 
дисциплінарні стягнення на військовослужбовців у таких випадках:  

а) коли правопорушення пов’язане з порушенням правил 
гарнізонної або вартової служби;  

б) коли порушення громадського порядку або військової 
дисципліни вчинене за межами розташування військової частини;  

в) коли правопорушення вчинене під час перебування у відпустці, 
відрядженні, на лікуванні, на гауптвахті Служби правопорядку. 

Загалом питання адміністративної відповідальності 
військовослужбовців Збройних Сил України регулюються Кодексом 
України про адміністративні правопорушення та Дисциплінарним 
статутом Збройних Сил України. Кодекс України про адміністративні 
правопорушення містить норму про адміністративну 
відповідальність військовослужбовців за правопорушення на 
загальних підставах та норму, яка відсилає до Дисциплінарного 
статуту Збройних Сил України щодо притягнення до 
адміністративної відповідальності.  Існують наукові підходи, які 
ставлять під сумнів саме таку правову конструкцію. Прихильники 
цієї думки аргументують це фактом, що Дисциплінарний статут 
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Збройних Сил України не регулює адміністративні правопорушення 
та адміністративну відповідальність, тобто така відсилка є зайвою. 
Або ж в іншому випадку є необхідність приведення норми у 
відповідність до приписів Кодексу України  про адміністративні 
правопорушення. 

До слова таке некоректне унормування характерне для відносин, 
які враховують особливості стягнень, які можуть бути застосовані до 
державних службовців, на яких поширюється дія статутів та 
положень про дисципліну.  

Єдиною фактичною підставою притягнення військовослужбовців 
до адміністративної відповідальності є вчинення ними 
адміністративного проступку. Усі адміністративні правопорушення, 
за вчинення яких притягуються до адміністративної відповідальності 
військовослужбовців, можна умовно поділити на кілька груп:  

перша група: проступки, передбачені ст. 15 КУпАП;  
друга група: військові адміністративні правопорушення, 

передбачені гл. 13-Б КУпАП;  
третя група: вчинення правопорушень, пов’язаних із корупцією. 
Предметом нашого аналізу у цьому виданні будуть саме 

правопорушення, які визначені в другій групі. 
Отже, єдиною фактичною підставою притягнення 

військовослужбовців до адміністративної відповідальності є 
вчинення ними адміністративного проступку. Тому, з метою 
посилення відповідальності військовослужбовців за порушення 
військової дисципліни, для забезпечення правопорядку та військової 
дисципліни у Збройних Силах України, був прийнятий Закон України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
посилення відповідальності військовослужбовців, надання 
командирам додаткових прав та покладення обов’язків в особливий 
період» від 05.02.2015 р. № 158-VIII . Таким чином в КУпАП уперше 
запроваджено адміністративну відповідальність за вчинення 
військових адміністративних правопорушень. 

Також унормовані процедурні питання щодо процесуального 
оформлення вчинення військових адміністративних правопорушень. 
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Таким чином, командирам (начальникам) військових частин надано 
право складати адміністративні протоколи.  

Військовослужбовці за вчинення військових адміністративних 
правопорушень несуть відповідальність, передбачену главою 13-Б 
КУпАП, за умови, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою 
кримінальну відповідальність. 

Як відомо, стаття 24 КУпАП регламентує усталену систему 
стягнень за вчинення адміністративних правопорушень. Проте не всі 
з передбачених цією статтею адміністративних стягнень можуть 
застосовуватися саме до військовослужбовців (особливий статус 
відповідальності).  

До зазначених осіб не може бути застосовано громадські роботи, 
виправні роботи й адміністративний арешт, а до військовослужбовців 
строкової служби – водіїв транспортних засобів Збройних Сил 
України або інших утворених відповідно до законів України 
військових формувань у разі порушення правил дорожнього руху, 
крім того, – штраф.  

Поряд із цим, згідно зі змінами до чинного законодавства, до 
військовослужбовців за вчинення військових адміністративних 
правопорушень може бути застосована така санкція, як арешт із 
утриманням на гауптвахті. Відповідно до ст. 32-1 КУпАП, «арешт з 
утриманням на гауптвахті встановлюється і застосовується лише у 
виключних випадках за окремі види військових адміністративних 
правопорушень на строк до десяти діб». Це покарання відбувається 
на гауптвахтах Служби правопорядку в спеціальних приміщеннях, 
які обладнано в органах управління Служби правопорядку з метою 
виконання покарання для військовослужбовців, засуджених до 
арешту. 

Відповідальність за військове адміністративне правопорушення 
відрізняється від дисциплінарної відповідальності 
військовослужбовців (військовозобов’язаних, резервістів) за 
певними характеристиками:  

а) характером вчиненого правопорушення;  
б) колом осіб, яких може бути притягнуто до відповідальності;  
в) видами стягнень, що застосовуватимуться до правопорушника.  
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Також відмінність полягає у переліку суб’єктів, які мають право 
накладати адміністративне або дисциплінарне стягнення. 

При всіх проблемах із застосуванням відповідальності щодо 
адміністративних військових правопорушень, реальним шляхом 
розвитку сфери правозастосування є продовження роботи над 
приведенням військового законодавства у відповідність із 
європейськими стандартами, стандартами НАТО. Насамперед це 
забезпечить можливість систематизувати відповідальність 
військовослужбовців за чітко визначеними критеріями. А наприклад 
Кононець В.П. також вважає, що запровадження в Україні 
електронного документообігу делегує нагальну необхідність у 
створенні Єдиного реєстру військових правопорушень, який містив 
би дані про всі делікти, вчинені військовослужбовцями під час 
перебування на військовій службі, а військовозобов’язаними 
(резервістами) – у період проходження зборів. Ведення такого 
реєстру може забезпечувати військова прокуратура. 
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ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ВІЙСЬКОВИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ 
 

Система адміністративних військових 
правопорушень. 

Вказану систему складають правопорушення, що передбачені у 
главі 13-Б КУпАП: 

 

Глава 13-Б 
ВІЙСЬКОВІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 
Стаття 172-10. Відмова від виконання законних вимог 

командира (начальника) 
Відмова від виконання законних вимог командира (начальника) - 
тягне за собою накладення штрафу від ста до п’ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з 
утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб. 

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене в 
умовах особливого періоду, крім воєнного стану, - 

тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з 
утриманням на гауптвахті на строк від десяти до п’ятнадцяти діб. 

{Стаття 172-10 із змінами, внесеними згідно із Законом  
№ 2839-IX від 13.12.2022} 

 
Стаття 172-11. Самовільне залишення військової частини або 

місця служби 
Самовільне залишення військової частини або місця служби 

військовослужбовцем строкової служби, а також нез’явлення його 
вчасно без поважних причин на службу у разі звільнення з частини, 
призначення або переведення, нез’явлення з відрядження, відпустки 
або з лікувального закладу тривалістю до трьох діб - 

тягнуть за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк до 
десяти діб. 
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Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені 
особою, яку протягом року було піддано адміністративному 
стягненню за такі самі порушення, - 

тягнуть за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк від 
семи до п’ятнадцяти діб. 

Самовільне залишення військової частини або місця служби 
військовослужбовцем (крім строкової військової служби), а також 
військовозобов’язаним та резервістом під час проходження зборів, а 
також нез’явлення його вчасно без поважних причин на військову 
службу у разі призначення або переведення, нез’явлення з 
відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю до 
десяти діб, - 

тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з 
утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб. 

Діяння, передбачені частинами першою або третьою цієї статті, 
вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, - 

тягнуть за собою накладення штрафу від однієї до двох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з 
утриманням на гауптвахті на строк від десяти до п’ятнадцяти діб. 

{Стаття 172-11 із змінами, внесеними згідно із Законом  
№ 2839-IX від 13.12.2022} 

 
Стаття 172-12. Необережне знищення або пошкодження 

військового майна 
Необережне знищення або пошкодження зброї, бойових припасів, 

засобів пересування, військової і спеціальної техніки чи іншого 
військового майна - 

тягне за собою накладення штрафу від ста до однієї тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з 
утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб. 

Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені в 
умовах особливого періоду, - 
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тягнуть за собою накладення штрафу від однієї до двох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з 
утриманням на гауптвахті на строк від десяти до п’ятнадцяти діб. 

{Стаття 172-12 із змінами, внесеними згідно із Законом  
№ 2839-IX від 13.12.2022} 

 
Стаття 172-13. Зловживання військовою службовою особою 

владою або службовим становищем 
Незаконне використання військовою службовою особою 

транспортних засобів, споруд чи іншого військового майна, 
використання військовослужбовця для виконання завдань, не 
пов’язаних з військовою службою, а також інше зловживання владою 
або службовим становищем, вчинене з корисливою метою чи в інших 
особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, - 

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до однієї тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з 
утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб. 

Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені в 
умовах особливого періоду, крім воєнного стану, - 

тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох 
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з 
утриманням на гауптвахті на строк від десяти до п’ятнадцяти діб. 

Примітка. Під військовими службовими особами розуміються 
військові начальники, а також інші військовослужбовці, які 
обіймають постійно чи тимчасово посади, пов’язані з виконанням 
організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських 
обов’язків, або виконують такі обов’язки за спеціальним дорученням 
повноважного командування. 

{Стаття 172-13 із змінами, внесеними згідно із Законом  
№ 2839-IX від 13.12.2022} 

 
Стаття 172-14. Перевищення військовою службовою особою 

влади чи службових повноважень 
Перевищення військовою службовою особою влади чи службових 

повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі 
наданих цій особі прав чи повноважень, - 
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тягне за собою накладення штрафу від ста до однієї тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з 
утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб. 

Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені в 
умовах особливого періоду, - 

тягнуть за собою накладення штрафу від однієї до двох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з 
утриманням на гауптвахті на строк від десяти до п’ятнадцяти діб. 

{Стаття 172-14 із змінами, внесеними згідно із Законом  
№ 2839-IX від 13.12.2022} 

 
Стаття 172-15. Недбале ставлення до військової служби 

Недбале ставлення військової службової особи до військової 
служби - 

тягне за собою накладення штрафу від ста до однієї тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з 
утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб. 

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене в 
умовах особливого періоду, - 

тягне за собою накладення штрафу від однієї до двох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з 
утриманням на гауптвахті на строк від десяти до п’ятнадцяти діб. 

{Стаття 172-15 із змінами, внесеними згідно із Законом  
№ 2839-IX від 13.12.2022} 

 
Стаття 172-16. Бездіяльність військової влади 

Умисне невжиття заходів щодо припинення кримінального 
правопорушення, що вчиняється підлеглим, або ненаправлення 
військовою службовою особою до органу досудового розслідування 
повідомлення про підлеглого, який вчинив кримінальне 
правопорушення, а також інше умисне невиконання військовою 
службовою особою покладених на неї службових обов’язків - 

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до однієї тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з 
утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб. 
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Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені в 
умовах особливого періоду, - 

тягнуть за собою накладення штрафу від однієї до двох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з 
утриманням на гауптвахті на строк від десяти до п’ятнадцяти діб. 

{Стаття 172-16 із змінами, внесеними згідно із Законами  
№ 2617-VIII від 22.11.2018, № 2839-IX від 13.12.2022} 

 
Стаття 172-17. Порушення правил несення бойового 

чергування 
Порушення правил несення бойового чергування (бойової 

служби), встановлених для своєчасного виявлення і відбиття 
раптового нападу на Україну або для захисту та безпеки України, - 

тягне за собою накладення штрафу від ста до однієї тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з 
утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб. 

Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені в 
умовах особливого періоду, - 

тягнуть за собою накладення штрафу від однієї до двох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з 
утриманням на гауптвахті на строк від десяти до п’ятнадцяти діб. 

{Стаття 172-17 із змінами, внесеними згідно із Законом  
№ 2839-IX від 13.12.2022} 

 
Стаття 172-18. Порушення правил несення прикордонної 

служби 
Порушення правил несення прикордонної служби особою, яка 

входить до складу наряду з охорони державного кордону України, - 
тягне за собою накладення штрафу від ста до однієї тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з 
утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб. 

Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені в 
умовах особливого періоду, - 
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тягнуть за собою накладення штрафу від однієї до двох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з 
утриманням на гауптвахті на строк від десяти до п’ятнадцяти діб. 

{Стаття 172-18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2839-
IX від 13.12.2022} 

 
Стаття 172-19. Порушення правил поводження зі зброєю, а 

також речовинами і предметами, що становлять підвищену 
небезпеку для оточення 

Порушення правил поводження із зброєю, а також боєприпасами, 
вибуховими, іншими речовинами і предметами, що становлять 
підвищену небезпеку для оточення, а також з радіоактивними 
матеріалами - 

тягне за собою накладення штрафу від ста до однієї тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з 
утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб. 

Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені в 
умовах особливого періоду, - 

тягнуть за собою накладення штрафу від однієї до двох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з 
утриманням на гауптвахті на строк від десяти до п’ятнадцяти діб. 

{Стаття 172-19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2839-
IX від 13.12.2022} 

 
Стаття 172-20. Розпивання алкогольних, слабоалкогольних 
напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних 

речовин чи їх аналогів 
Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання 

наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів 
військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами під 
час проходження зборів на території військових частин, військових 
об’єктів, або поява таких осіб на території військової частини в 
нетверезому стані, у стані наркотичного чи іншого сп’яніння, або 
виконання ними обов’язків військової служби в нетверезому стані, у 
стані наркотичного чи іншого сп’яніння, а також відмова таких осіб 
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від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного чи 
іншого сп’яніння - 

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до п’ятисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з 
утриманням на гауптвахті на строк до семи діб. 

Участь начальників (командирів) та інших керівників у розпиванні 
з підлеглими військовослужбовцями, а також 
військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів 
алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних 
засобів, психотропних речовин чи їх аналогів під час виконання ними 
обов’язків військової служби, або невжиття ними заходів для 
відсторонення від обов’язків військової служби осіб, які перебувають 
у нетверезому стані, стані наркотичного чи іншого сп’яніння, або 
приховування випадків розпивання алкогольних, слабоалкогольних 
напоїв, вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх 
аналогів, появи на території військової частини в нетверезому стані, 
стані наркотичного чи іншого сп’яніння підлеглих 
військовослужбовців, а також військовозобов’язаних та резервістів 
під час проходження зборів - 

тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з 
утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб. 

Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, 
вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному 
стягненню за такі самі порушення, або в умовах особливого періоду, 
- 

тягнуть за собою накладення штрафу від однієї до двох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з 
утриманням на гауптвахті на строк від десяти до п’ятнадцяти діб. 

{Стаття 172-20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2839-
IX від 13.12.2022} 

{Кодекс доповнено главою 13-Б згідно із Законом № 158-VIII від 
05.02.2015; в редакції Закону № 1952-VIII від 16.03.2017} 

  



16 

Правова характеристика адміністративних 
військових правопорушень. 

 
Загальним об’єктом військових адміністративних 

правопорушень, які передбачені статтями 17210 – 17220 КУпАП, є 
встановлений законодавцем порядок проходження військової 
служби.  

Цей порядок зобов’язує військовослужбовців та прирівняних до 
них осіб:  

– виконувати накази та інші законні вимоги командирів і 
начальників;  

– не залишати самовільно військові частини або місце служби;  
– обережно та дбайливо поводитися з військовим майном;  
– використовувати повноваження військової службової особи 

лише в службових цілях;  
– дотримуватися правил і порядку несення військової служби, а 

також поведінки під час служби та поза нею. 
Правове регулювання порядку проходження військової служби 

передбачено Конституцією України та іншими нормативними 
актами, які регулюють правові відносини у військовій сфері. 
Визначення родового об’єкта військових адміністративних 
правопорушень дає змогу визначити групу однорідних суспільних 
відносин, що є невід’ємною і самостійною частиною загального 
об’єкта а саме – порядку проходження військової служби у ЗС 
України та інших військових формуваннях. 

Об’єктивна сторона адміністративних військових 
правопорушень проявляється у суспільно небезпечних та шкідливих 
протиправні дії чи бездіяльність військовослужбовців та / або 
прирівняних до них осіб. При цьому ці дії/бездіяльність посягають на 
врегульовані законодавцем суспільні відносини в частині 
проходження військовослужбовцем військової служби. Також ці 
протиправні дії чи бездіяльність є суспільно небезпечними та 
шкідливими за наслідками. 
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Тобто протиправні посягання на охоронюваний законом об’єкт 
(порядок проходження військової служби) здійснюється у різні 
способи: 

а) протиправні дії:  
самовільне залишення військової частини або місця служби;  
знищення або пошкодження військового майна;  
зловживання владою або службовим становищем;  
перевищення влади чи службових повноважень;  
порушення правил;  
б) бездіяльність:  
відмова від виконання наказу;  
недбале ставлення до військової служби;  
бездіяльність військової влади. 
Розмір матеріальної шкоди у вчинених військових 

адміністративних правопорушеннях умовно можна поділити на: 
значний, незначний, малозначний, що впливає на об’єктивність і 
повноту кваліфікації протиправних дій чи бездіяльності. 

Між вказаними протиправними діями та наслідками має місце 
причинний зв’язок, який за своїм змістом може бути прямим або 
опосередкованим.  

Вказані ознаки об’єктивної сторони військових адміністративних 
правопорушень слід вважати основними. Усі інші ознаки 
об’єктивної сторони (засоби вчинення протиправних дій, місце, 
спосіб вчинення проступку) належать до факультативних ознак. 

Що стосується суб’єкта адміністративних військових 
правопорушень, то ним за загальним правилом вважається 
військовослужбовець, тобто суб’єкт є спеціальним. Слід зауважити, 
що такі характеристики осіб, як «військовозобов’язаний», 
«військовослужбовець строкової служби», «військова службова 
особа», «резервіст», «командир (начальник)» характеризує суб’єкт 
військового адміністративного правопорушення додатковими 
ознаками (посада, владні службові повноваження та інше), які 
повинні бути враховані при кваліфікації вчинених протиправних дій 
чи бездіяльності. 
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До особливостей суб’єкта військових адміністративних 
правопорушень слід віднести те, що законодавець лише в окремих 
випадках виділяє правовий статус військовослужбовця.  Так, у 
статті 17211 КУпАП мова йде про протиправні дії, вчинені 
військовослужбовцем строкової служби. Підвищеною суспільною 
небезпекою та шкідливими за результатами наслідками є протиправні 
дії чи бездіяльність військових службових осіб (ст.ст. 17213, 17214 
КУпАП), командирів і начальників (ст.ст. 17210, 17220 КУпАП). 
Також суб’єктами військових адміністративних правопорушень є 
військовозобов’язані, резервісти, призвані у встановленому порядку 
для проходження військових зборів. 

Суб’єктивна сторона адміністративних військових 
правопорушень у більшості випадків характеризується умисною 
формою вини. При цьому умисел є прямий відносно протиправних 
дій, а непрямий відносно тривалості цих дій. Деякі правопорушення 
характеризуються виною у формі необережності (ст.ст. 17212, 
17215). 

Мотив і мета вчинення військових адміністративних 
правопорушень можуть бути корисливими та аморальними за 
змістом і скерованими на задоволення власних потреб та інтересів 
суб’єкта. 
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