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У статті аналізуються окремі положення КК більше 20-ти держав світу стосовно військовос-
лужбовців як суб’єктів військових злочинів. Констатується той факт, що, крім військовослужбов-
ців, зазначаються й інші особи. Разом із тим для визначення їхнього статусу як військовослужбовців 
необхідно враховувати також норми військового законодавства. 
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Постановка проблеми. Порівняльно-
правовий аналіз окремих положень кримі-
нального законодавства провідних держав 
світу виявив різний підхід їхніх законодавців 
до визначення статусу військовослужбовців 
та інших осіб як суб’єктів військових злочи-
нів. Тому є потреба додаткового осмислення 
їх змісту і висвітлення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню питань щодо порівняльно-пра-
вової характеристики суб’єктів військових 
злочинів за кримінальним законодавством 
України й інших держав світу приділялося 
замало уваги. Тому є необхідність усунути 
цю прогалину з метою запозичення позитив-
ного досліду зарубіжних законодавців. 

Метою статті є подальший аналіз і роз-
криття особливостей, які характеризують 
окремі аспекти, що стосуються статусу 
суб’єктів військових злочинів, та їх пред-
ставлення для обговорення широкому за-
галу фахівців у цій царині законодавства. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз КК 
(військово-кримінального законодавства) 
більше 20-ти держав світу свідчить про різ-
ний підхід законодавців до визначення пе-
реліку осіб, які перебувають на військовій 
службі чи можуть мати відношення до вико-
нання військового обов’язку і які порушили 
кримінальний закон, зокрема вчинили вій-
ськові злочини, що є підставою притягнення 
їх до кримінальної відповідальності. 

Більшість КК, що проаналізовані, міс-
тять конкретні положення, які передбачають 
кримінальну відповідальність військовос-
лужбовців, військовозобов’язаних, резер-

вістів, інших осіб, визначених законом, за 
вчинення військових злочинів, злочинів 
проти військової служби, злочинів проти по-
рядку (несення) військової служби, злочи-
нів військовослужбовців проти службового 
обов’язку, військових кримінальних право-
порушень, винних діянь проти військової 
служби, злочинних діянь на військовій служ-
бі, злочинів військовослужбовців. У цьому 
різноманітті назв системи військових зло-
чинів (назв відповідних розділів Особливої 
частини КК) головним є причетність від-
повідної особи до військової служби, пере-
бування її на військовій службі, виконання 
обов’язків із військової служби чи співучасть 
(організатором, підбурювачем, пособником) 
у скоєнні зазначених злочинів. 

Так, ч. 1 ст. 327 КК Азербайджанської 
Республіки передбачає, що суб’єктами вій-
ськових злочинів є військовослужбовці, які 
проходять військову службу за призовом 
або за контрактом у Збройних Силах Азер-
байджанської Республіки, інших військах і 
військових формуваннях Азербайджанської 
Республіки, інші особи, які мають на закон-
них підставах статус військовослужбовців, а 
також військовозобов’язаних, залучених на 
навчальні чи перевірні збори. Ч. 2 цієї статті 
передбачає положення, що співучасть осіб, не 
згаданих у цій статті, у злочинах проти вій-
ськової служби тягне відповідальність за від-
повідними статтями цієї глави [1]. 

Ч. 1 примітки до глави 37 КК Республіки 
Білорусь містить положення про те, що вій-
ськові злочини проти встановленого порядку 
несення військової служби можуть бути вчи-
нені військовослужбовцями, які проходять 
військову службу у Збройних Силах Респу-
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бліки Білорусь, інших військах і військових 
формуваннях Республіки Білорусь, а також 
військовозобов’язаними під час проходжен-
ня зборів. А ч. 2 цієї примітки передбачає, 
що особи, які не згадані у частині першій цієї 
примітки, несуть відповідальність за співу-
часть у вчиненні військових злочинів як ор-
ганізатори, підбурювачі і пособники [2].

Згідно зі ст. 371 КК Республіки Болгарії за 
злочини, передбачені главою тринадцятою, 
несуть відповідальність військовослужбовці; 
особи рядового, сержантського і офіцерсько-
го складу підрозділів Міністерства внутріш-
ніх справ; особи, які перебувають у запасі під 
час навчальних, перевірних і практичних збо-
рів; не вказані у цій статті особи, які винні у 
співучасті у військових злочинах [3]. 

За ч. 5 ст. 356 КК Республіки Вірменії 
суб’єктами злочинів проти порядку військо-
вої служби, передбачених у главі 32, є особи, 
які проходять військову службу за призовом 
або за контрактом у Збройних Силах Респу-
бліки Вірменії, в інших військах Республіки 
Вірменії, а також військовозобов’язані під 
час проходження військових зборів [4].

Відповідно до ч. 1 ст. 382 КК Грузії за зло-
чини проти військової служби передбачена 
кримінальна відповідальність військовос-
лужбовців, які проходять військову службу 
за призовом або за контрактом у Збройних 
Силах Грузії, а також резервістів під час вій-
ськових зборів [5].

Згідно з ч. 1 ст. 431 ПК Естонської Респу-
бліки за вчинення винного діяння (злочину і 
проступку. – М.К.), пов’язаного зі службою у 
Силах оборони, карається особа, яка прохо-
дить службу у Силах оборони. За ст. 2 цього 
Кодексу злочином є винне діяння, за вчинен-
ня якого як основне покарання для фізичної 
особи передбачено грошове стягнення або 
тюремне ув’язнення, а проступком є винне 
діяння, що передбачає основне покарання у 
виді штрафу, арешту або позбавлення права 
управляти транспортними засобами [6].

За вчинення військових кримінальних 
правопорушень – діянь, передбачених гла-
вою 18 КК Республіки Казахстан, що спрямо-
вані проти встановленого порядку несення 
військової служби, несуть у разі їх вчинення 
військовослужбовці, які проходять військо-
ву службу за призовом або за контрактом у 
Збройних Силах Республіки Казахстан, ін-
ших військах і військових формуваннях Рес-
публіки Казахстан, а також громадяни, які 
перебувають у запасі, під час проходження 
ними зборів [7]. 

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 354 КК Киргизької 
Республіки за вчинення військових злочинів 
несуть кримінальну відповідальність вій-
ськовослужбовці, які проходять військову 

службу у Збройних Силах, військово-буді-
вельних загонах (частинах), інших військах і 
військових формуваннях Киргизької Респу-
бліки, а також громадяни, які перебувають у 
запасі, під час проходження ними військових 
зборів. Крім того, за ст. 354–372 КК Киргизії 
несуть відповідальність військові будівель-
ники, а також особовий склад воєнізованих 
формувань, служба в яких прирівнюється до 
військової [8]. 

За ст. 420, 450 КК Китайської Народної 
Республіки за злочини військовослужбовців 
проти службового обов’язку застосовується 
кримінальна відповідальність до офіцерів, 
кадрових працівників, рядових і осіб вій-
ськових навчальних закладів, що навчають-
ся, які перебувають на дійсній військовій 
службі у Народно-Визвольній Армії Китаю; 
до офіцерів, кадрових працівників, рядових і 
осіб, що навчаються у військових навчальних 
закладах, які перебувають на дійсній службі 
у військах Китайської народної озброєної 
міліції, а також до резервістів, що виконують 
військовий обов’язок, і до інших осіб [9].

Згідно зі ст. 331 КК Латвійської Респу-
бліки за вчинення злочинних діянь на вій-
ськовій службі передбачена кримінальна 
відповідальність військовослужбовців, тобто 
осіб, які перебувають на дійсній військовій 
службі, і осіб рядового складу Національних 
збройних сил, а також осіб, які зобов’язані 
проходити обов’язкову військову службу, під 
час перебування їх на військових навчаннях 
і осіб, стосовно яких законами передбачені 
спеціальні положення [10]. 

Як випливає з ч. 1 ст. 330 і ст. 313–329 КК 
Литовської республіки, за вчинення злочи-
нів і кримінальних проступків проти служ-
би охорони краю передбачена кримінальна 
відповідальність воїнів, якими визнаються 
громадяни Литовської республіки, які про-
ходять обов’язкову (рядову чи то в активно-
му резерві), професіональну або добровільну 
військову службу [11]. 

За ч. 1 ст. 128 КК Республіки Молдова 
суб’єктом скоєння злочинів проти встанов-
леного порядку несення військової служ-
би  є особи, які виконують військову службу 
за контрактом, строкову військову службу, 
скорочену військову службу або військову 
службу резервістів, призваних на військові 
збори або мобілізованих [12]. 

Як передбачає § 1 Військово-кримі-
нального закону Федеративної Республіки 
Німеччина, зазначений Закон передбачає 
кримінальну відповідальність солдатів Бун-
десверу; військових начальників, які не є 
солдатами, у разі порушення їхніх обов’язків; 
колишніх солдатів, які вчинили військо-
ві злочини під час проходження військової 



197

К Р И М І Н А Л Ь Н Е  П Р А В О

10/2018

служби; інших осіб (підбурювачів, пособни-
ків, інших співучасників у разі «спроби» взя-
ти участь у вчиненні цих військових злочи-
нів). Крім того, § 4 (військові злочини проти 
союзних сил) вказаного Закону передбачено, 
що його положення застосовуються до сол-
дат Бундесверу і в разі вчинення військових 
злочинів проти збройних сил союзної держа-
ви або одного з її членів [13]. 

Згідно з § 4 Військового кримінального 
кодексу Норвегії під військовослужбовцями 
розуміються:

«1. Військовий чиновник, який отримує 
встановлену заробітну плату з дня призна-
чення до припинення виконання службових 
обов’язків.

2. Військовозобов’язаний командний 
склад, військові музиканти і рядові під час 
служби … у тому числі, коли вони ув’язнені у 
військову тюрму.

3. Добровольці, які перебувають на служ-
бі у збройних силах, військові з дня вступу на 
посаду до припинення виконання службових 
обов’язків.

4. Цивільні військові особи на відпо-
відних посадах, за винятком службовців на 
службі комплектування і військової юридич-
ної служби» [14, с. 321-322]. 

У ст. 317 КК Республіки Польща сказано: 
«§ 1. Положення Загальної і Особливої час-
тин цього Кодексу застосовуються до вій-
ськовослужбовців, якщо Військова частина 
не містить положень, що їх змінює. 

§ 2. Положення ст. 356–363 (злочини 
проти правил несення служби, злочини про-
ти військового майна. – М.К.), а також у ви-
падках вчинення злочину, передбаченого у 
цих статтях, загальні положення, що стосу-
ються військовослужбовців, застосовуються 
відповідно також до співробітників армії. 

§ 3. Положення Військової частини за-
стосовуються відповідно також до інших 
осіб, якщо це встановлено законом» [15]. 

Як випливає з ч. 1 ст. 331 КК Російської 
Федерації, злочини проти встановленого 
порядку проходження військової служби 
вчиняються військовослужбовцями, які про-
ходять військову службу за призовом або за 
контрактом, а також громадянами, які пере-
бувають у запасі, під час проходження ними 
військових зборів, тому вони і передбачені 
законодавцем як суб’єкти цих злочинів [16]. 

ЄКВЮ США не містить визначення по-
няття суб’єкта військових злочинів, перед-
бачених окремими статтями розділу Х цьо-
го Кодексу. Тому у ст. 77 поняття суб’єкта 
цих злочинів визначено як «будь-яку особу, 
що може бути покарана згідно з цим розді-
лом, яка: по-перше, вчиняє злочини, перед-
бачені цим розділом або допомагає, підбу-

рює, консультує, командує, забезпечує його 
вчинення; або, по-друге, особа, яка сприяє 
вчиненню діяння,  якщо воно безпосеред-
ньо не вчиняється нею» (неофіційний пере-
клад. – М.К.) [17]. 

Ч. 1, 2 ст. 366 КК Республіки Таджикис-
тан визначають як суб’єктів злочинів проти 
військової служби військовослужбовців, які 
проходять військову службу за призовом або 
у добровільному порядку у Збройних Силах 
Республіки Таджикистан і інших військо-
вих формуваннях Республіки Таджикистан, 
громадян, які перебувають у запасі, під час 
проходження ними військових зборів, а та-
кож осіб, які наділені статусом військовос-
лужбовця  відповідно до чинного законодав-
ства. Особи, які не згадані у цій статті, несуть 
відповідальність за відповідними статтями 
цього Кодексу (ст. 366–393. – М.К.) за співу-
часть у вчиненні злочинів проти військової 
служби в якості організаторів, підбурювачів 
і пособників [18]. 

Згідно з ч. 1 ст. 336 КК Туркменістану за 
вчинення військових злочинів проти вста-
новленого порядку проходження військової 
служби передбачена відповідальність вій-
ськовослужбовців, які проходять військову 
службу у Збройних Силах, прикордонних 
військах, внутрішніх військах Міністерства 
внутрішніх справ, військах і органах Мі-
ністерства національної безпеки, військах 
інших міністерств і відомств Туркменіста-
ну, в яких законом передбачена військова 
служба, а також громадян, які перебувають 
у запасі, під час проходження ними військо-
вих зборів [19]. 

Відповідно до розділу восьмого КК Рес-
публіки Узбекистан суб’єктами військових 
злочинів проти встановленого порядку не-
сення військової служби є військовослуж-
бовці, а також військовозобов’язані під час 
проходження ними зборів [20]. 

За ч. 1–3 ст. 401 КК України військові 
злочини проти встановленого законодав-
ством порядку несення або проходження вій-
ськової служби вчиняються військовослуж-
бовцями, а також військовозобов’язаними 
та резервістами під час проходження зборів. 
Зокрема. за ст. 402–422, 425–435 КК несуть 
відповідальність військовослужбовці Зброй-
них Сил України, Служби безпеки України, 
Державної прикордонної служби України, 
Національної гвардії України та інших вій-
ськових формувань, утворених відповідно 
до законів України, Державної спеціаль-
ної служби транспорту, Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації 
України, а також інші особи, визначені за-
коном. Особи, не зазначені у цій статті, за 
співучасть у військових злочинах підлягають 
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відповідальності за відповідними статтями 
розділу ХІХ Особливої частини [21]. 

Цікавою і відмінною від попередніх поло-
жень проаналізованих КК зазначених держав 
щодо визначення статусу суб’єктів злочинів 
військовослужбовців є відповідні положення 
КК Швеції, у ст. 3, 4 якого зазначено таке:

«Стаття 3. Для цілей цієї Глави 
(21. – М.К.) всі ті, хто зобов’язаний служити 
у збройних силах, повинні розглядатися в 
якості військовослужбовців.

Під збройними силами варто також розу-
міти таких:

1. офіцерів поліції, які не підлягають 
службі у збройних силах, але зобов’язані бра-
ти участь у захисті Королівства;

2. вартових і осіб, які наглядають за те-
риторією, яка охороняється, що признача-
ються відповідно до Акта про Охорону Важ-
ливих Споруд;

3. всіх інших осіб, іншим чином прикрі-
плених до з’єднань збройних сил, коли такі 
з’єднання знаходяться на полі битви або ді-
ють за подібних обставин, і

4. членів організованого руху опору.
Стаття 4. Положення цієї Глави, що сто-

суються військовослужбовців, повинні та-
кож застосовуватися до:

1. військовополонених;
2. учасників війни, інтернованих протя-

гом війни, в якій Королівство є нейтральним, і 
3. іноземців, які перебувають чи за-

лишаються з військовополоненими або з 
інтернованими учасниками війни з метою 
здійснення медичної чи духовної турботи» 
[22, с. 172-173]. 

Висновки.

На нашу думку, суб’єкт військових злочи-
нів за законодавством більшості держав, КК 
яких проаналізовані, поряд із кримінальним 
законодавством визначається й іншими за-
конами, зокрема, у військовій сфері. Вважа-
ємо, що для спрощення змісту ч. 2 ст. 401 КК 
України надалі доцільно відійти від переліку 
у ній військових формувань, в яких прохо-
дять військову службу військовослужбовці, 
обмежившись їхнім статусом «військовос-
лужбовці, а також інші особи, визначені за-
конодавством». 
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В статье анализируются отдельные положения УК более 20-ти государств мира относитель-
но военнослужащих как субъектов воинских преступлений. Констатируется тот факт, что, кроме 
военнослужащих, указываются и иные лица. Вместе с тем для определения их статуса в качестве 
военнослужащего необходимо учитывать также нормы военного законодательства. 

Ключевые слова: воинские преступления, субъекты воинских преступлений, сравнительно-право-
вой анализ, уголовное законодательство иных государств, военное законодательство, военное право. 

The article analyzes certain provisions of the Criminal Code of more than 20 countries of the world in 
relation to servicemen as subjects of war crimes. It is noted that besides the military men, other persons are 
also mentioned. At the same time, in order to determine their status as a serviceman, it is necessary to take into 
account also the norms of military legislation.

Key words: war crimes, subjects of war crimes, comparative legal analysis, criminal law of other states, 
military law, military law. 


