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Самовільне залишення військової частини або місця служби: характеристика складу злочину 

Відповідно до ст. 17 Конституції України найважливішими функціями держави, справою всього 
Українського народу,є захист суверенітету і територіальної цілісності, забезпечення економічної та 
інформаційної безпеки України [1]. На Збройні Сили України покладається обов’язок щодо захисту 
суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України. Військові формування та правоохоронні 
органи відповідають за забезпечення безпеки держави, функції і порядок діяльності яких визначаються 
чинним законодавством України. 

Збройні Сили України виконують важливі функції державної внутрішньої та зовнішньої політики. 
Тому,порушення вимог чинного законодавства щодо проходження чи несення військової служби у 
встановленому порядку, безпосередньо впливає на реалізацію конституційних приписів. 

Військові злочини зумовлюють поширенняв суспільстві побоювань перед зовнішніми та внутрішніми 
загрозами, аморальності, зневаги до військовослужбовців [2]. Такі злочини є небезпечним явищем у 
військовій сфері. Вчиняючи протиправні дії, військовослужбовці значно порушують порядок несення і 
проходження військової служби, утруднюють соціально-психологічну атмосферу у військових колективах та 
дискредитують владу. 

Поняттяй види злочинів проти встановленого порядку несення військової служби передбачено у розділі 
ХІХ Особливої частини Кримінального кодексу України (далі – КК України). У ч. 1 ст. 401 КК України 
зазначено, що військовими злочинами визнаються передбачені злочини проти встановленого законодавством 
порядку несення або проходження військової служби, вчинені військово службовцями, а також військово 
зобов’язаними та резервістами під час проходження зборів [3]. 

Щодо злочинів, які порушують порядок несення військової служби найбільше кримінальних 
проваджень було зареєстровано за фактом самовільного залишення військової частини або місця служби (ст. 
407 КК України). Поза тим, випадків вчинення такого злочину стало менше. Оскільки, у 2015 р. було 
зареєстровано – 3927, а у 2016 р. – 2345 –, а у першому півріччі 2017 року–1041. 

М. М. Сенько зауважує, що внаслідок недостатнього теоретичного дослідження цієї проблеми серед 
науковців  
по-різномувизначається безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ст. 407 КК України, не існує єдиної 
думки щодо змісту деяких ознак об’єктивної сторони даного злочинута суб’єктів [4]. 

На нашу думку, об’єктом злочину, передбаченого ст. 407 КК України є порядок проходження 
військової служби. 

Об’єктивна сторонаполягає в залишенні військовослужбовцем, військовозобов'язаним та 
резервістами під час проходження ними зборів розташування військової частини або місця служби і 
нез’явлення вчасно на військову службу, в несвоєчасному поверненні до військової частини без поважних 
причин. 

Суб’єктом цього злочину за частинами 1, 3 і 4 ст. 407 КК України можуть бути військовослужбовці 
строкової служби. Особи офіцерського складу, прапорщики, мічмани і військовослужбовці за контрактом 
підлягають відповідальності за частинами 2, 3 і 4 ст. 407 КК України. 

Г. М. Анісімов та М. І. Пановзазначають, що суб’єктивна сторона самовільного залишення військової 
частини або місця служби, а також нез’явлення до місця служби вчиняється лише з прямим умислом відносно 
діяння або з непрямим – щодо тривалості відсутності [5]. 

Отже, наявність військового правопорядку у Збройних Силах та інших військових формуваннях, що 
діють відповідно до законодавства України, зумовлює ефективність виконання покладених на них 
функціональних завдань. Злочини, пов’язані з ухиленням військовослужбовців від військової служби, 
належать до числа найбільш небезпечних військових злочинів. Вчиняючи їх, військовослужбовці тим самим 
грубо порушують ст. 65 Конституції України, вимоги Військової присяги та військову дисципліну, відповідно 
до яких захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком громадян України. 
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