
ЗМІСТ

Військові злочини за
законодавством України

Подивитись анотацію та купити на jurkniga.ua

https://jurkniga.ua/viyskovi-zlochini-za-zakonodavstvom-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/viyskovi-zlochini-za-zakonodavstvom-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/viyskovi-zlochini-za-zakonodavstvom-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


Анотація

Як відомо основним завданням збройних сил будь-якої держави є охорона її
власного суверенітету, територіальної цілісності, а також захист країни від
актів агресії як з боку інших держав (зовнішня небезпека), так й в межах
міжнародно визнаних її державних кордонів з боку різних внутрішніх небезпек
(наприклад, діяльності терористичних формувань або сепаратистських рухів).
Створення, підтримка та використання збройних сил є правом держави (і
одночасно практичною необхідністю), що дозволяє їй залишатись
незалежною та реалізовувати свої національні інтереси.   

Збройні сили (як силова інституція держави) виникли одночасно із
формуванням перших держав світу. Саме тоді ж виникла перша необхідність
правового регулювання відповідальності осіб, що знаходяться на військовій
службі, за скоєння протиправних правопорушень, які нині розуміються як
військові злочини.   

Пропонований збірник містить загальну характеристику військових
правопорушень, їх кримінально-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.



ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ

УКРАЇНИ
ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

ВІДМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ ВІЙСЬКОВИЙ
ТА ВОЄННИЙ ЗЛОЧИН

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

АКТУАЛЬНА СУДОВА ПРАКТИКА

Видавничий дім
«ПРОФЕСІОНАЛ»

Київ – 2023



 УДК 355.291.6(477)
       В 85

Укладачі:
Коропатнік Ігор Михайлович — доктор юридичних наук, професор, начальник кафедри 
правового забезпечення Військового інституту Національного університету імені Тараса 
Шевченка, полковник юстиції;
Микитюк Микола Андрійович — доктор юридичних наук, доцент, професор спеціальної 
кафедри №1 Інституту Управління державної охорони України Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, полковник;
Павлюк Олександр Олексійович — начальник штабу-заступник командувача Сухопутніх 
військ Збройних сил України, кандидат військових наук, генерал-лейтенант;
Пєтков Сергій Валерійович — доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного 
та приватного права Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.

Військові злочини за законодавством України. Загальні поняття, відмежування понять 
військовий та воєнний злочин, кримінально-правова характеристика, нормативно-
правове забезпечення, особливості правозастосування під час воєнного стану, актуальна 
судова практика. / укл.: Коропатнік І. М., Микитюк М. А., Павлюк О. О., Пєтков С. В. — Київ. 
ВД «Професіонал», 2023. — 550 с.

ISBN 978-966-370-876-8

Як відомо основним завданням збройних сил будь-якої держави є охорона її власного 
суверенітету, територіальної цілісності, а також захист країни від актів агресії як з боку інших 
держав (зовнішня небезпека), так й в межах міжнародно визнаних її державних кордонів з боку 
різних внутрішніх небезпек (наприклад, діяльності терористичних формувань або сепаратистських  
рухів).

Створення, підтримка та використання збройних сил є правом держави (і одночасно 
практичною необхідністю), що дозволяє їй залишатись незалежною та реалізовувати свої 
національні інтереси.

Збройні сили (як силова інституція держави) виникли одночасно із формуванням перших 
держав світу. Саме тоді ж виникла перша необхідність правового регулювання відповідальності 
осіб, що знаходяться на військовій службі,  за скоєння протиправних правопорушень, які нині 
розуміються як військові злочини.

Пропонований збірник містить загальну характеристику військових правопорушень, їх 
кримінально-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.

© Видавничий дім «Професіонал», 2023.

В 85



3 

ВСТУП 
 
Як відомо основним завданням збройних сил будь-якої держави є 

охорона її власного суверенітету, територіальної цілісності, а також 
захист країни від актів агресії як з боку інших держав (зовнішня 
небезпека), так й в межах міжнародно визнаних її державних 
кордонів з боку різних внутрішніх небезпек (наприклад, діяльності 
терористичних формувань або сепаратистських рухів). 

Створення, підтримка та використання збройних сил є правом 
держави (і одночасно практичною необхідністю), що дозволяє їй 
залишатись незалежною та реалізовувати свої національні інтереси.  

Збройні сили (як силова інституція держави) виникли одночасно 
із формуванням перших держав світу. Саме тоді ж виникла перша 
необхідність правового регулювання відповідальності осіб, що 
знаходяться на військовій службі, за скоєння протиправних 
правопорушень, які нині розуміються як військові злочини. 

Загалом протиправні карані діяння під час військової служби 
являють собою складну і неоднорідну сукупність протиправних дій 
(бездіяльності). Ця сукупність не є однаковою за характером, рівнем 
і структурою таких протиправних діянь. Підвищена суспільна 
небезпечність скоєння військових злочинів об’єктивно пов’язана не 
тільки з порушенням суспільного порядку, що ва принципі є 
характерним для будь-яких злочинних діянь, але й із нівелюванням 
військової дисципліни як однієї із необхідних і важливих складових 
бойової готовності збройних сил та інших військових формувань. 

В більшості країн світу військове кримінальне право є 
самостійною галуззю національного законодавства. Винятком є 
країни, що входили до складу СРСР, колишньої Югославії, а також 
Болгарія, Угорщина, КНР, В’єтнам, Монголія, Польща, Румунія, 
Чехія, Швеція. У цих країнах норми про військові злочини включено 
в тексти кримінальних кодексів у вигляді окремих розділів, 
параграфів або глав. 

В більшості країни, де правові норми військово-кримінального 
права включено безпосередньо в національні кримінальні кодекси, 
законодавцями сформовані легальні поняття військового злочину або 
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злочину проти військової служби. Ці поняття не мають принципових 
відмінностей від тієї загальної дефініції військового 
правопорушення, яке закріплене в статті 401 КК України. 

Слід зазначити унікальність вказаної норми порівняно з іншими 
статтями Особливої частини ККУ. Це формулювання фактично є 
єдиною новелою у масиві наявних нормативних актів, яка являє 
зразок надання родового визначення кримінального правопорушення 
в Особливій частині КК України (який до того ж поданий в окремій 
кримінально-правовій нормі). Припис цієї норми таким чином 
містить положення загального характеру, які поширюються на всі 
діяння, що нормативно закріплені в розділі ХІХ Особливої частини 
КК України. 

Слід зауважити, що включення норм військово-кримінального 
законодавства в кримінальний кодекс має свій позитивний вплив, 
оскільки це сприяє максимальному їх зближенню з нормами 
загального кримінального права, що у свою чергу забезпечує 
реалізацію принципу законності в сфері кримінально-правового 
регулювання військово-службових відносин. 

Інша підстава для вказаної практики використання такого 
законодавчого прийому теж вагома і полягає в тому, що в Україні 
кримінальний кодекс вважається єдиним джерелом кримінального 
права, існування інших кримінальних законів, зокрема таких, що 
встановлюють кримінальну відповідальність військовослужбовців, 
не допускається. 

Пропонований збірник містить загальну характеристику 
військових правопорушень, їх кримінально-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 ПОНЯТТЯ ВІЙСЬКОВИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 
 

Військовими злочинами визнаються передбачені розділом XIX 
Кримінального кодексу України кримінальні правопорушення проти 
встановленого законодавством порядку несення або проходження 
військової служби, які вчиняються військовослужбовцями, а також 
військовозобов’язаними та резервістами під час проходження ними 
зборів. 

Ряд військових злочинів характеризується такими ознаками, як 
вчинення діяння в умовах воєнного стану, в бойовій обстановці, під 
час бою, в районі бойових дій. Ці ознаки свідчать про підвищену 
суспільну небезпеку діяння. 

За своїм значенням поняття «військового злочину» має суто 
внутрішньодержавний сенс, тобто це неправомірні дії проти 
прийнятого (встановленого) в державі порядку несення військової 
служби, та всіх інших пов’язаних з цим відносин, в конкретній 
окремій країні. 

Таким чином це поняття в кожній країні регулюється тільки 
національним (кримінальним) законодавством, тому, що воно не має 
міжнародного аспекту. 

У ч.1 ст.401 цього кодексу наводиться визначення військового 
злочину, ним виступає передбачені цим розділом кримінальні 
правопорушення проти встановленого законодавством порядку 
несення або проходження військової служби, вчинені 
військовослужбовцями, а також військовозобов’язаними та 
резервістами під час проходження зборів. 

Об’єктом цих злочинів є встановлений законодавством України 
порядок несення або проходження військової служби, який 
закріплений у Конституції, у військових статутах та окремих законах. 

За відповідними статтями даного розділу несуть відповідальність 
військовослужбовці Збройних Сил України, Служби безпеки 
України, Державної прикордонної служби України, Національної 
гвардії України та інших військових формувань, утворених 
відповідно до законів України, Державної спеціальної служби 
транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту 
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інформації України, а також інші особи, визначені законом 
(спеціальний суб’єкт правопорушення). 

Тобто, за законодавством України військовими злочинами є 
тільки ті неправомірні дії, які прямо передбачені у Кримінальному 
Кодексі, у 402-4351 статтях. Одразу слід зауважити, що існують певні 
недоліки такого регулювання. По-перше, недоліком регулювання 
є той факт, що деякі склади військових злочинів, які передбачені 
Кримінальним кодексом, мають всі ознаки так званих «воєнних 
злочинів», які підпадають під дію міжнародного гуманітарного права. 
Тут мається на увазі склади злочинів за 432-434 статями КК 
(мародерство, насильство над населенням у районах бойових дій, 
погане поводження з полоненими та незаконне використання 
символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця). Про це більш 
докладне у розділі про розмежування понять воєнний і військовий 
злочин. По-друге, правопорушення, що передбачене ст. 4351 взагалі 
поміщене у ХІХ розділ КК випадково, що докладно буде так само 
окремо визначене. 

Як вже згадувалось у вступі до цього видання, такі приписи ст. 401 
окреслюють межі правовідносин щодо військових злочинів цілком 
чітко і без поширеного тлумачення.  

За загальним правилом, до основних і істотних спільних 
характеристик (ознак) військових злочинів за законодавством 
України слід віднести: 

1) їх об’єкт (установлений порядок несення чи проходження 
військової служби); 

2) їх спеціальний суб’єкт, яким є військовослужбовці Збройних 
Сил України та інших державних органів, перелік яких надано у ч. 2 
ст. 401 КК України, а також військовозобов’язані та резервісти під 
час проходження зборів. 

3) їх кримінальна протиправність – визнання діяння військовим 
злочином тільки в тому разі, якщо воно прямо передбачене у розділі 
XIX КК України. 

За відсутності принаймні однієї із зазначених ознак діяння не 
може бути кваліфіковане як військовий злочин.  
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Так, не створюють складу військового злочину діяння, що не 
посягають на встановлений порядок несення військової служби 
(викрадення приватного майна або хуліганство на території 
військової частини), або такі, що хоча б і посягали на військовий 
правопорядок, але вчинені робітниками чи службовцями Збройних 
Сил України або інших військових формувань (невиконання наказу, 
порушення правил водіння спеціальної машини тощо), або не 
передбачені законодавством як військові злочини (скажімо, перехід 
військовослужбовця на бік ворога в умовах воєнного стану або 
службовий підлог, вчинений військовою службовою особою, 
кваліфікуються як загальнокримінальні злочини). 

Систему військових злочинів та їх видів та відповідальності за 
них складають статті ст. 401 – 4351 КК України. При цьому в 
залежності від безпосереднього об’єкта, на які посягають військові 
злочини наука права кримінального виділяє серед них певні групи: 

1. Злочини проти порядку підлеглості та військової гідності:  
непокора (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 статутних правил взаємовідносин між 
військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості (ст. 406 
КК України); 

образа честі і гідності військовослужбовця, погроза 
військовослужбовцю (ст. 4351). 

2. Злочини проти порядку проходження військової служби:  
самовільне залишення військової частини або місця служби (ст. 

407);  
дезертирство (ст. 408);  
ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим 

способом (ст. 409).  
3. Злочини проти порядку збереження та користування 

військовим майном:  
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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 (ст. 410);  

умисне знищення або пошкодження військового майна (ст. 411);  
необережне знищення або пошкодження військового майна (ст. 

412);  
втрата військового майна (ст. 413).  
4. Злочини проти порядку експлуатації військової техніки:  
порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і 

предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення (ст. 
414);  

порушення правил водіння або експлуатації машин (ст. 415);  
порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416), 

порушення правил кораблеводіння (ст. 417 КК України).  
5. Злочини проти порядку несення бойового чергування та 

інших спеціальних служб: 
порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання 

(ст. 418);  
порушення правил несення прикордонної служби (ст. 419);  
порушення правил несення бойового чергування (ст. 420);  
порушення статутних правил внутрішньої служби (ст. 421).  
6. Злочини у сфері охорони державної таємниці:  
розголошення відомостей військового характеру, що становлять 

державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять 
такі відомості (ст. 422).  

7. Військові службові злочини:  
недбале ставлення до військової служби (ст. 425);  
бездіяльність військової влади (ст. 426); 
перевищення військовою службовою особою влади чи службових 

повноважень (ст. 4261).  
8. Злочини проти порядку несення військової служби на полі 

бою та в районі бойових дій:  
здача або залишення ворогові засобів ведення війни (ст. 427);  
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залишення гинучого військового корабля (ст. 428);  
самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю (ст. 

429);  
добровільна здача в полон (ст. 430);  
злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні (ст. 

431);  
мародерство (ст. 432 КК).  
9. Злочини, відповідальність за які передбачена 

міжнародними конвенціями та договорами: 
насильство над населенням у районі воєнних дій (ст. 433); 
погане поводження з військовополоненими (ст. 434);  
незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного 

Півмісяця, Червоного Кристала та зловживання ними (ст. 435). 
Ст. 401 КК визначає загальне поняття військових злочинів. 

Проте у цьому визначенні розкриваються не всі ознаки військового 
злочину, а лише специфічні, які дають змогу відмежувати військові 
злочини від інших. 

Встановлений законодавством порядок несення та 
проходження військової служби (військовий правопорядок) – тут 
розуміється сукупність суспільних відносин, що виникають у процесі 
життя і бойової діяльності військ. Ці відносини закріплені у законах, 
військових статутах, положеннях про проходження служби різними 
категоріями військовослужбовців та інших актах законодавства. 

При цьому до складу цього порядку належать такі складові:  
порядок підлеглості та військової честі;  
порядок проходження військової служби;  
порядок експлуатації озброєння і військової техніки та 

користування військовим майном; порядок несення спеціальних 
служб;  

порядок зберігання військової таємниці; порядок здійснення своїх 
повноважень військовими службовими особами Збройних Сил 
України та інших військових формувань;  

порядок виконання військового обов’язку в бою та в інших 
особливих умовах; порядок дотримання звичаїв та правил ведення 
війни. 
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Для того, щоб зрозуміти, чи було посягання на порядок несення 
(проходження) саме військової служби, необхідно встановити, чи 
було покладено відповідними актами законодавства на суб’єкта 
(військовослужбовця) обов’язок діяти певним чином, або, навпаки, 
утримуватися від певної поведінки. 

У свою чергу суб’єктами військових злочинів можуть бути тільки 
військовослужбовці, а також військовозобов’язані та резервісти під 
час проходження ними відповідних зборів.  

Військовослужбовцями є особи, які проходять військову службу 
у Збройних Силах України та інших військових формуваннях. 
Військова служба є державною службою особливого характеру, яка 
полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я 
і віком громадян України, пов’язаній із захистом Вітчизни.  

Видами військової служби є:  
1) строкова військова служба; 
2) військова служба за контрактом осіб рядового, сержантського і 

старшинського складу;  
3) військова служба (навчання) курсантів (слухачів) вищих 

військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, 
які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової 
підготовки, кафедри військової підготовки;  

4) військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;  
5) військова служба за призовом осіб офіцерського складу. 
Військове формування – це створена відповідно до 

законодавства сукупність військових об’єднань, з’єднань і частин та 
органів управління ними, які комплектуються військовослужбовцями 
і призначені для оборони України, захисту її суверенітету, державної 
незалежності і національних інтересів, територіальної цілісності і 
недоторканності у випадку озброєної агресії, збройного конфлікту 
або загрози нападу шляхом безпосереднього ведення військових 
(бойових) дій. 

Крім Збройних Сил України, військовими формуваннями є 
Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, 
Державна прикордонна служба України, внутрішні війська 
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Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної 
охорони України. 

Військовими формуваннями, відповідно до виконуваних ними 
функцій, завдань, їхньої структури та інших критеріїв, не є такі 
формування, як, скажімо, державна воєнізована гірничорятувальна 
служба у вугільній промисловості, відомча воєнізована охорона на 
залізничному транспорті та їм подібні. 

Сили територіальної оборони Збройних сил України (Сили 
ТрО ЗСУ) — окремий рід сил ЗСУ, на який покладається організація, 
підготовка та виконання завдань територіальної оборони.  

Безпосереднє керівництво територіальною обороною 
здійснюється Головнокомандувачем ЗСУ через Командувача Сил 
територіальної оборони. 

1 січня 2022 року на підставі Закону України «Про основи 
національного спротиву» створені Сили територіальної оборони.  

У складі Сил територіальної оборони України будуть 25 бригад 
(одна бригада на регіон), які об’єднуватимуть понад 150 батальйонів 
(один батальйон на район).  

Формування підрозділів Сил територіальної оборони планувалося 
завершити до 15 лютого 2022 року. 

Силам територіальної оборони Збройних Сил України належить 
провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної 
оборони. 

Територіальна оборона, наряду з рухом опору та підготовкою 
громадян України до національного спротиву є складовою 
Національного спротиву в Україні. 

Завданнями територіальної оборони є: 
своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони 

території та захисту населення на визначеній місцевості до моменту 
розгортання в межах такої території угруповання військ (сил) або/чи 
угруповання об’єднаних сил, призначених для ведення воєнних 
(бойових) дій з відсічі збройної агресії проти України; 

участь у посиленні охорони та захисті державного кордону; 
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участь у захисті населення, територій, навколишнього природного 
середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків 
ведення воєнних (бойових) дій; 

участь у підготовці громадян України до національного спротиву; 
участь у забезпеченні умов для безпечного функціонування 

органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого 
самоврядування та органів військового управління; 

участь в охороні та обороні важливих об’єктів і комунікацій, 
інших критично важливих об’єктів інфраструктури, визначених 
Кабінетом Міністрів України, та об’єктів обласного, районного, 
сільського, селищного, міського значення, районного у містах рад, 
сільських, селищних, порушення функціонування та виведення з ладу 
яких становлять загрозу для життєдіяльності населення; 

забезпечення умов для стратегічного (оперативного) розгортання 
військ (сил) або їх перегрупування; 

участь у здійсненні заходів щодо тимчасової заборони або 
обмеження руху транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах 
зон/районів надзвичайних ситуацій та/або ведення воєнних (бойових) 
дій; 

участь у забезпеченні заходів громадської безпеки і порядку в 
населених пунктах; 

участь у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму 
воєнного стану в разі його введення на всій території України або в 
окремих її місцевостях; 

участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими 
збройними формуваннями агресора (противника) та не 
передбаченими законами України воєнізованими або збройними 
формуваннями; 

участь в інформаційних заходах, спрямованих на підвищення 
рівня обороноздатності держави та на протидію інформаційним 
операціям агресора (противника). 

Військовозобов’язаними є особи, які перебувають у запасі для 
комплектування Збройних Сил України чи інших військових 
формувань на особливий період, а також для виконання робіт із 
забезпечення оборони держави. Згідно із законодавством України 
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вони періодично призиваються на навчальні (або перевірні) та 
спеціальні збори.  

Військовозобов’язані під час проходження ними навчальних або 
інших зборів прирівнюються до військовослужбовців: вони 
приймають на зборах військову присягу, їм присвоюються військові 
звання, вони носять військову форму одягу та відзнаки 
військовослужбовців, як і військовослужбовці, поділяються на 
рядовий, сержантський і старшинський та офіцерський склад, мають 
однакові з військовослужбовцями права й обов’язки, що випливають 
з умов військової служби, тощо. 

Військовозобов’язаними також є резервісти – особи, які у 
добровільному порядку проходять службу у військовому резерві 
Збройних Сил України чи інших військових формувань. 

Слід звернути також увагу на таку особливість суб’єктного 
складу окремих військових злочинів. Так законодавець в окремих 
нормах розділу XIX Особливої частини КК суб’єктами злочину 
вказує лише військовослужбовці (частини 2 і 3 ст. 407, ч. 1 ст. 409, ч. 
1 ст. 410, ст. 431), у т. ч. військовослужбовці строкової служби (ч. 1 
ст. 407).  

Якщо ж конкретна норма розділу XIX Особливої частини КК 
прямо вказує лише на військовослужбовця як суб’єкта відповідного 
злочину, цій нормі не можна давати розширювальне тлумачення.  

Тобто, законодавцем зроблено винятки із загальної норми (ч. 1 ст. 
401) про те, що військові злочини вчинюються як 
військовослужбовцями, так і військовозобов’язаними під час 
проходження останніми навчальних (перевірних) або спеціальних 
зборів.  

У деяких випадках пояснення щодо такого підходу випливають 
також із відповідних норм самого КК або інших законів України. 
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РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ВІЙСЬКОВЕ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ» ТА «ВОЄННИЙ ЗЛОЧИН» 

 
Одразу слід відмежувати поняття «військовий злочин» від 

поняття «воєнний злочин». 
Наявна лінгвістична співзвучність цих двох понять не спричиняє 

їх тотожність; що стосується юридичної площині, то вони мають 
зовсім різні значення. 

Саме поняття «воєнний злочин» є поняттям суто сфери 
міжнародного права (міжнародного гуманітарного права) і 
відповідно має більш глобальний та всеохоплюючий масштаб, тобто 
воно не стосується конкретної країни чи групи країн, а стосується 
інтересів всього світу. 

Воєнним злочином за нормами міжнародного права виступають 
дії, які являють собою свідоме порушення загальноприйнятих звичаїв 
та правил війни, тобто порушення так званих «законів війни». 

Іншими словами, це є порушення нормативних приписів 
міжнародних актів, які деталізують вищевказані поняття. 

Одним з ключових моментів який відділяє «воєнні злочини» від 
інших кримінальних дій є те, що обов’язковою умовою під час їх 
вчинення є факт наявності збройного конфлікту. 

Узагальнюючи інформацію про поняття «воєнні злочини» то 
можна сказати, що ними виступають неправомірні дії (як правило 
свідомі), які порушують встановленні людством правила, принципи 
та закони ведення бойових дій, що мають своє практичне закріплення 
у міжнародно-правових актах. 

На відміну від вищесказаного військові правопорушення мають 
суто внутрішньодержавну сутність. тобто це неправомірні дії проти 
прийнятого (встановленого) в державі порядку несення військової 
служби, та всіх інших пов’язаних з цим відносин, в конкретній 
окремій країні. 

Таким чином це поняття в кожній країні регулюється тільки 
національним (кримінальним) законодавством, тому, що воно не має 
міжнародного аспекту. 
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Як було вказано у попередньому розділі нашого видання, певні 
види воєнних злочинів включені вітчизняним законодавцем у ХІХ 
розділ ККУ, а саме склади злочинів за 432-434 статями КК 
(мародерство, насильство над населенням у районах бойових дій, 
погане поводження з полоненими та незаконне використання 
символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця). А також у 
наступний ХХ розділ «Кримінальні правопорушення проти миру, 
безпеки людства і міжнародного правопорядку», який містить низку 
правопорушень, що теж є воєнними злочинами за усіма наявними 
ознаками. Ними можна вважати: 

планування, підготовка або розв’язування агресивної війни (ст. 
437); 

порушення законів та звичаїв війни (ст. 438); 
застосування зброї масового знищення (ст. 439); 
геноцид (ст. 442). 
Певним чином це свідчить про наявність правової неузгодженості 

в національному законодавстві, що потребує додаткової 
регламентації та правового аналізу. 

Слід зауважити, що наявність воєнних злочинів у ККУ, який не 
містить навіть поняття «воєнний злочин» звужує правозастосування 
і не надає змоги задіяти міжнародні правові механізми у межах 
національного кримінального провадження. 

Наприклад, мародерство відповідно до Кримінального кодексу 
України має значно вужче застосування у порівнянні із тим, яке йому 
надають Женевські конвенції та відповідно Римський статут. Так, за 
українським законом мародерство це — викрадення на полі бою 
речей, що знаходяться при вбитих чи поранених, тоді як відповідно 
до Римського статуту мародерство це заволодіння будь-яким майном 
без згоди його власника для особистого користування. 

Універсальна норма саме щодо воєнних злочинів міститься у 
Розділі ХХ ККУ. Так, відповідно до статті 438 ККУ «Порушення 
законів та звичаїв війни» вважається злочином – жорстоке 
поводження з військовополоненими або цивільним населенням, 
вигнання цивільного населення для примусових робіт, розграбування 
національних цінностей на окупованій території, застосування 
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засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інші 
порушення законів та звичаїв війни, що передбачені 
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення 
таких дій. Покарання за такі дії передбачене у вигляді позбавлення 
волі на строк від восьми до дванадцяти років (частина 1 статті 438 
ККУ). Якщо такі діяння були поєднані з умисним вбивством, то 
застосовується покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 
десяти до п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі (частина 
2 статті 438 ККУ). 
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