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Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика

ОСОБЛИВОСТІ ПРИТЯГНЕННЯ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЗА ВЧИНЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ

В статье идет речь об особенностях при-
влечения виновных в совершении военных 
административных правонарушений к адми-
нистративной ответственности, а также 
о возможности расширения круга субъектов, 
которым будет предоставлено право составле-
ния протоколов о военных административных 
правонарушениях. Подчеркнуто, что военные 
административные правонарушения харак-
теризуются наличием умысла, неосторож-
ности, а также и смешанной формой вины, в 
зависимости от состава проступка.

Акцентировано внимание на создании но-
вого правоохранительного органа – Военной 
полиции. Отмечено, что бытует мнение о 
том, что после создания военной полиции бо-
лее оперативно и эффективно будет проведено 
досудебное расследование многих преступле-
ний и проступков в военной сфере, особенно в 
зоне проведения Операции Объединенных Сил 
(ООС). Проведен системный анализ предло-
жений к законопроекту и выделен ряд задач, 
которые будут выполняться Военной полици-
ей.

Ключевые слова: военные прокуроры, во-
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Статус прокурора визначений статтею 
15 Закону України «Про прокуратуру» з 
урахуванням спеціалізації органів військо-
вої прокуратури.

Згідно з частиною 7 ст. 23 Закону Укра-
їни «Про прокуратуру» під час здійснення 
представницьких повноважень прокурор у 
разі встановлення ознак адміністративного 
правопорушення зобов’язаний здійснити 
передбачені законом дії щодо порушення 
відповідного провадження [2]. 

Відповідно до пункту 11 частини першої 
ст. 255 Кодексу України про адміністратив-
ні правопорушення (далі – КУпАП) про-
курор уповноважений складати протоколи 
про вчинення військових адміністративних 
правопорушень, передбачених ст. ст. 17210 – 
17220 КУпАП.

Порядок провадження у справах про ад-
міністративні правопорушення, e тому чис-
лі у справах? передбачених «Главою 13 – Б» 
КУпАП, визначається відповідно до цього 
Кодексу та інших законів України [3, ст.246].

Частиною 1 статті 250 КУпАП передба-
чено, що прокурор, заступник прокурора, 
здійснюючи нагляд за додержанням і пра-
вильним застосуванням законів при прова-
дженні в справах про адміністративне пра-
вопорушення? має право: порушувати про-
вадження в справі про адміністративне пра-
вопорушення; знайомитися з матеріалами 
справи; перевіряти законність дій органів 
(посадових осіб) при провадженні в справі; 
брати участь у розгляді справи; заявляти 

Постановка проблеми
Відповідно до статті 131-1 Конституції 

України в Україні діє прокуратура, яка здій-
снює представницькі повноваження у пе-
редбачених законом випадках [1].
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клопотання; давати висновки з питань, що 
виникають під час розгляду справи; переві-
ряти правильність застосування відповідни-
ми органами (посадовими особами) заходів 
впливу за адміністративні правопорушення; 
вносити подання, оскаржувати постанову і 
рішення по скарзі в справі про адміністра-
тивне правопорушення, а також вчиняти 
інші передбачені законом дії [3].

Стан дослідження проблеми
Різноманітні проблеми діяльності ор-

ганів прокуратури їх правового статусу, як 
органів, які наділені правом представни-
цтва прав, свобод та інтересів громадян, 
були предметом наукового пошуку таких 
дослідників, як: О. М. Бандурка, Л. Р. Гри-
цаєнко, Ю. М. Грошевий, Л. М. Давиденко, 
В. В. Долежан, П. М. Каркач, М. В. Косю-
та, М. Й. Курочка, І. Є. Марочкін, О. Р. Ми-
хайленко, М. І. Мичко, Є. М. Попович, 
Н. О. Рибалка, М. В. Руденко, В. В. Сухонос, 
В. Я. Тацій, Ю. М. Тодика, Ю. С. Шемшучен-
ко, П. В. Шумський, М. К. Якимчук та бага-
тьох інших. 

Метою статті є аналіз особливостей при-
тягнення військовослужбовців до відпові-
дальності за вчинення військових адміні-
стративних правопорушень.

Виклад основного матеріалу
Підставами притягнення особи до адмі-

ністративної відповідальності є вчинення 
нею адміністративного правопорушення 
(проступку), яким згідно зі ст. 9 КУпАП ви-
знається протиправна, винна (умисна або 
необережна) дія чи бездіяльність, яка по-
сягає на громадський порядок, власність, 
права і свободи громадян, на встановлений 
порядок управління і за яку законом перед-
бачено адміністративну відповідальність.

Адміністративне правопорушення ви-
знається вчиненим: 

– умисно, коли особа, яка його вчинила, 
усвідомлювала протиправний характер сво-
єї дії чи бездіяльності, передбачала її шкід-
ливі наслідки і бажала їх або свідомо допус-
кала настання цих наслідків; 

– з необережності, коли особа, яка його 
вчинила, передбачала можливість настання 

шкідливих наслідків своєї дії чи бездіяль-
ності, але легковажно розраховувала на їх 
відвернення або не передбачала можливості 
настання таких наслідків, хоч повинна була 
і могла їх передбачити [3, ст. ст. 10, 11].

Військові адміністративні правопору-
шення характеризуються наявності умислу, 
необережності так і змішаною виною, у за-
лежності від складу проступку.

Слід враховувати, що в усіх статтях Гла-
ви 13-Б КУпАП мова йде про військово- 
службовців, військовозобов’язаних або спе-
ціальних суб’єктів окремих складів військо-
вих адміністративних правопорушень.

Зокрема у статтях 17213 – 17216 КУпАП 
під військовими службовими особами розу-
міються військові начальники, а також інші 
військовослужбовці, які обіймають постійно 
чи тимчасово посади, пов’язані з виконан-
ням організаційно-розпорядчих чи адміні-
стративно-господарських обов’язків, або ви-
конують такі обов’язки за спеціальним дору-
ченням повноважного командування.

До відповідальності за вчинення адміні-
стративного правопорушення, передбаче-
ного ст. 17211 КУпАП, може бути притягнуто 
лише військовослужбовця строкової вій-
ськової служби.

У статті 17217 КУпАП суб’єктом правопо-
рушення є військовослужбовці, які входять 
до складу чергових сил бойового чергуван-
ня, а статті 17218 КУпАП – лише військово- 
службовці, які входять до складу наряду з 
охорони державного кордону України.

Окрім зазначеного, особливістю статей 
17211 та 17220 КУпАП є передбачена зако-
нодавцем кваліфікуюча ознака повторності 
впродовж року вчинення аналогічного ад-
міністративного правопорушення, за яку 
передбачено більш суворе адміністративне 
стягнення.

Військовослужбовець вважається під-
даним адміністративному стягненню, якщо 
щодо нього встановленим порядком скла-
дався протокол про вчинення адміністра-
тивного правопорушення (ст. ст. 17211 та 
17220 КУпАП), за яким судом прийнято рі-
шення про накладення стягнення. Статтею 
294 КУпАП передбачено, що постанова суду 
набирає законної сили після закінчення 
строку подання апеляційної скарги, тоб-
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то протягом 10 днів з дня її винесення або 
винесення постанови за результатами роз-
гляду апеляційної скарги. З цього моменту 
особа вважається такою, що притягнута до 
адміністративної відповідальності.

Слід також враховувати, що за прави-
лами ст. 15 КУпАП військовослужбовці, 
військовозобов’язані та резервісти під час 
проходження зборів, а також особи рядово-
го і начальницького складів Державної кри-
мінально-виконавчої служби України, служ-
би цивільного захисту і Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації 
України, поліцейські несуть відповідаль-
ність за адміністративні правопорушення за 
дисциплінарними статутами [3, ч.1 ст.15].

У той же час за інші, не передбачені Гла-
вою 13-Б КУпАП адміністративні делікти ці 
особи несуть адміністративну відповідаль-
ність на загальних підставах. До них не може 
бути застосовано громадські та виправні ро-
боти, адміністративний арешт [3, ч.2 ст.15].

Відповідно до ст. 39 КУпАП, якщо осо-
ба, піддана адміністративному стягненню, 
протягом року з дня закінчення виконання 
стягнення не вчинила нового адміністратив-
ного правопорушення, то ця особа вважа-
ється такою, що не була піддана адміністра-
тивному стягненню.

Чинники, які необхідно враховувати під 
час притягнення особи до відповідальності 
за вчинення військових адміністративних 
правопорушень:

1) наявність у винної особи статусу вій-
ськовослужбовця, а також спеціального 
суб’єкта окремих складів адміністративних 
правопорушень;

2) відсутність у діях (бездіяльності) пра-
вопорушника ознак кримінально караного 
діяння.

3) наявність у діях (бездіяльності) вій-
ськовослужбовця складу адміністративного 
правопорушення, передбаченого відповід-
ними статтями глави 13-Б КУпАП;

4) наявність чи відсутність ознаки по-
вторності при скоєнні адміністративних 
правопорушень, передбачених ст. ст. 17211 

та 17220 КУпАП;
5) дотримання передбачених ст. 38 КУ-

пАП строків притягнення винної особи до 
адміністративної відповідальності [4].

Зокрема частинами 2 і 4 статті 38 КУпАП 
передбачено, що якщо справи про адміністра-
тивні правопорушення відповідно до цього 
Кодексу чи інших законів підвідомчі суду (суд-
ді), стягнення може бути накладено не пізніше 
як через три місяці з дня вчинення правопо-
рушення, а при триваючому правопорушен-
ні – не пізніш як через три місяці з дня його 
виявлення, крім справ про адміністративні 
правопорушення, зазначених у частині третій 
цієї статті. Адміністративне стягнення за вчи-
нення правопорушення, пов’язаного з коруп-
цією, а також правопорушень, передбачених 
статтями 164-14, 212-15, 212-21 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення, може 
бути накладено протягом трьох місяців з дня 
його виявлення, але не пізніше двох років з 
дня його вчинення [3, ст. 38]. 

У разі закриття кримінального прова-
дження, але за наявності в діях порушника 
ознак адміністративного правопорушення, 
адміністративне стягнення може бути на-
кладено не пізніше як через місяць з дня 
прийняття рішення про закриття кримі-
нального провадження [3, ст.38].

6) наявність обставин, що виключають 
адміністративну відповідальність за вчине-
не правопорушення, зокрема, чи не діяла 
особа у стані крайньої необхідності або не-
обхідної оборони тощо [3, ст. ст. 17 – 20].

Ініціювання притягнення військово- 
службовців до адміністративної відповідаль-
ності за вчинення військових адміністратив-
них правопорушень здійснюється уповно-
важеними працівниками військових проку-
ратур відповідно до принципу територіаль-
ності вчинення правопорушення, незалеж-
но від підпорядкування правопорушників 
різновиду військового формування чи виду 
Збройних Сил України.

У разі виявлення прокурором військово-
го адміністративного правопорушення, вчи-
неного військовослужбовцем у територіаль-
них межах відповідальності іншої військової 
прокуратури, належить повідомити про це 
відповідного військового прокурора [4].

В останній час активізувалася діяльність 
щодо створення нового правоохоронного 
органу – Військової поліції. З назви органу 
зрозуміло, що ця поліція повинна діяти саме 
у військовій сфері.
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Поняття «поліція» вивчалося багатьма 
науковцями досить тривалий час і ще до 
створення такого органу в нас у державі. Зо-
крема, у збірнику Міжнародна поліцейська 
енциклопедія надається декілька понять по-
ліції та пов’язаних із ним поняттями [5].

Ряд правоохоронців запевняє, що після 
створення військової поліції оперативніше й 
ефективніше буде проведено досудове роз-
слідування багатьох злочинів та проступків 
у військовій сфері, а особливо в зоні прове-
дення Операції Об’єднаних Сил ( ООС). 

Якщо провести системний аналіз пропо-
зицій до законопроєкту, то можна виділити 
ряд завдань, які буде виконуватиме Військо-
ва поліція, зокрема:

•	 запобігання вчиненню, виявлення і 
припинення злочинів та інших правопору-
шень у Міністерстві оборони, Збройних Си-
лах, правоохоронних органах спеціального 
призначення та інших військових форму-
ваннях;

•	 досудове розслідування злочинів та 
кримінальних проступків, пов’язаних з про-
ходженням військової служби, вчинених 
військовослужбовцями, а так само коруп-
ційних злочинів, вчинених працівниками 
та державними службовцями Міністерства 
оборони і Збройних Сил;

•	 виявлення причин, передумов та об-
ставин злочинів та інших правопорушень;

•	 проведення оперативно-розшукової 
діяльності;

•	 виконання рішень про тримання 
військовослужбовців на гауптвахті, у кімна-
тах тимчасово затриманих, спеціальних па-
латах закладів охорони здоров’я Міністер-
ства оборони;

•	 забезпечення виконання криміналь-
ного покарання стосовно військовослужбов-
ців, які вироком суду засуджені до тримання 
у дисциплінарному батальйоні;

•	 участь у припиненні протиправних 
дій цивільних осіб на територіях військових 
частин, військових навчальних закладів, 
установ та організацій Міністерства оборо-
ни та Збройних Сил, військових містечок 
Міністерства оборони та Збройних Сил;

•	 проведення у межах компетенції 
службових розслідувань;

•	 захист майна Збройних Сил від роз-
крадання та інших злочинних посягань;

•	 забезпечення безпеки дорожньо-
го руху військових транспортних засобів 
Збройних Сил;

•	 захист прав і свобод військовослуж-
бовців від протиправних посягань;

•	 участь у запобіганні диверсійним 
проявам та злочинам терористичної спря-
мованості на території військових частин;

•	 розшук та затримання військовос-
лужбовців, які самовільно залишили вій-
ськові частини (місця служби);

•	 взаємодія з правоохоронними орга-
нами та військовими формуваннями тощо.

Проте слід зауважити про дискусій-
ність деяких тез законопроєкту щодо по-
вноважень Військової поліції, зокрема, від-
сутність права на складання протоколів 
за вчинення військових адміністративних 
правопорушень військовослужбовцями, 
військовозобов’язаними та іншими, особами. 

Хоча обговорення окремих положень 
законопроєктів до їх остаточного прийнят-
тя цілком закономірна практика. У разі ви-
важеної дискусії законопроєкт дійсно буде 
більш досконалим, відповідати вимогам 
часу та бути зрозумілим широкому колу, од-
нозначно розтлумаченим усіма суб’єктами 
його застосування.

Статтею 255 КУпАП передбачено, що 
органи управління Військової служби пра-
вопорядку у Збройних Силах України ма-
ють право складати протоколи про право-
порушення, вчинені військовослужбовця-
ми, військовозобов’язаними та резервістами 
під час проходження зборів, а також праців-
никами Збройних Сил України під час ви-
конання ними службових обов’язків за кон-
кретно переліченими статтями. 

У разі реформування Військової служби 
правопорядку у Військову поліцію це слід 
врахувати.

Відповідно до пунктів 11 та 14 частини 1 
статті 255 КУпАП у справах про адміністра-
тивні правопорушення, що розглядаються 
органами, зазначеними в статтях 218-221 
цього Кодексу, протоколи про правопору-
шення мають право складати, зокрема:

11) прокурор (статті 1724 – 17220 ; 1854; 
1858; 18511):
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14) командири (начальники) військових 
частин (установ, закладів), командири під-
розділів, які уповноважені на те командира-
ми (начальниками) військових частин (уста-
нов, закладів) (статті 17210 – 17220 ).

Правом складання протоколів про адмі-
ністративних правопорушеннях у певних 
випадках також наділені посадови особи 
військової інспекції безпеки дорожньо-
го руху військової служби правопорядку у 
Збройних Силах України, органів Держав-
ної прикордонної служби України, органів 
внутрішніх справ (Національної поліції), 
органів Служби безпеки України та інших 
правоохоронних органів [3].

На наш погляд, дуже важливим є право 
складання протоколів про військові адміні-
стративні правопорушення саме прокурора-
ми. 

У 2015 році був розроблений законопро-
єкт № 1805, у якому сформульовані повно-
важення військової поліції. Згідно з цим 
законопроєктом № 1805 «Про військову 
поліцію» Військова поліція – військове пра-
воохоронне формування, призначене для 
забезпечення правопорядку серед грома-
дян України, які є військовослужбовцями, 
військовозобов’язаних та резервістів під 
час проходження ними зборів (далі – вій-
ськовослужбовці), запобігання, виявлення 
кримінальних та інших правопорушень, 
вчинених військовослужбовцями, а також 
працівниками та державними службовцями 
Міністерства оборони України і Збройних 
Сил України, їх розкриття і припинення, 
забезпечення безпеки дорожнього руху вій-
ськових транспортних засобів, захисту прав 
і свобод військовослужбовців та військового 
майна від протиправних посягань, участі у 
протидії диверсійним проявам і терорис-
тичним актам та припиненні протиправних 
дій військовослужбовців і цивільних осіб на 
військових об’єктах.

Відповідно до Вікіпедії Військова полі-
ція – спеціальний правоохоронний орган 
з підтримання правопорядку в Збройних 
силах та інших військових і воєнізованих 
формуваннях, утворених відповідно до за-
конодавства [6].

Законопроєкт № 1805 надає військовій 
поліції додаткові повноваження, такі як роз-

слідування корупційних злочинів, вчинених 
державними службовцями та працівниками 
Міністерства оборони України та Збройних 
Сил України під час виконання ними служ-
бових обов’язків у розташуванні військової 
частини чи на військових об’єктах. Ці та 
інші думки щодо розширення повноважень 
Військової поліції на інших суб’єктів, у тому 
числі які працюють у військових формуван-
нях або в оборонному комплексі є дискусій-
ними.

Висновки. Отож, варто підкреслити важ-
ливість створення такого правоохоронного 
органу. Хоча, на думку деяких учених, окре-
мі положення законопроєкту суперечить 
Конституції, оскільки вони порушують стат-
тю 17, у якій визначено, що військові форму-
вання, на відміну від поліцейських органів, 
ніким не можуть бути використані для обме-
ження прав і свобод людини. Тобто спочат-
ку треба вносити зміни до Конституції або 
створювати такий підрозділ не з військових, 
що не зовсім доцільно [8].

Натомість, існують думки і щодо необ-
хідності прискореного створення такого 
правоохоронного органу.

Література
1. Конституція України: прийнята на 

5-й сесії Верховної Ради України 28 червня 
1996 року Відомості Верховної Ради України. 
1996. № 30. Ст. 141.

2. Про прокуратуру: Закон України від 
14.10.2014 року № 1697-VII. Відомості Верхо-
вної Ради України (ВВР). 2015. № 2-3. Ст. 12.

3. Кодекс України про адміністративні 
правопорушення. Відомості Верховної Ради 
Української РСР (ВВР). 1984. Додаток до- 
№ 51. Ст. 1122.

4. Військові адміністративні правопору-
шення: Науково-практичний коментар гла-
ви 13-Б КУпАП / М.С.Туркот, А.В.Столітній, 
О.В. Міхед та ін., за ред. М. С. Туркота. 2020. 
136 с. 

5. Міжнародна поліцейська енциклопе-
дія. У 3-х томах. Відповідальні редактори: 
Римаренко Ю. І., Кондратьєв Я. Ю., Тацій В. Я., 
Шемшученко Ю. С. Концерн «Видавничий Дім 
«Ін Юре», Київ, 2005. Т. 2. С. 685–695.

6. Вікіпедія (вільна енциклопедія) (https/
uk.wikipedia.org/wiki.)



59

Подоляка А.М., Дьомін Ю.М. - Особливості притягнення військовослужбовців...

7. Див. М.І. Хавронюк д.ю.н. професор. 
Електронний ресурс: https://www.ukrinform.
ua/rubric-polytics/2814484-vijskova-policia-so-
ce-take-ta-naviso-ukraini-ii-stvoruvati.html

АНОТАЦІЯ 
У статті йдеться про особливості при-

тягнення винних у вчиненні військових адмі-
ністративних правопорушень до адміністра-
тивної відповідальності, а також про мож-
ливість розширення кола суб’єктів, яким буде 
надано право складання протоколів про вій-
ськові адміністративні правопорушення. Під-
креслено, що військові адміністративні право-
порушення характеризуються як наявністю 
умислу, необережності так і змішаною виною,  
залежно від складу проступку.

Акцентовано увагу на створенні ново-
го правоохоронного органу – Військової полі-
ції. Наголошено на тому, що побутує думка 
про те, що після створення військової поліції  
оперативніше й ефективніше буде проведено 
досудове розслідування багатьох злочинів та 
проступків у військовій сфері, а особливо в зоні 
проведення Операції Об’єднаних Сил (ООС). 
Проведено системний аналіз пропозицій до 
законопроєкту та виділено низку завдань, які 
будуть виконуватися Військовою поліцією.

Ключові слова: військові прокурори, вій-
ськове адміністративне правопорушення, Вій-
ськова поліція.

SUMMARY 
The article deals with the peculiarities of 

bringing those guilty of military administrative 
offenses to administrative responsibility, as well as 
the possibility of expanding the range of entities that 
will be given the right to draw up reports on military 
administrative offenses. It is emphasized that 
military administrative offenses are characterized 
by the presence of intent, negligence and mixed 
guilt, depending on the composition of the offense.

Emphasis is placed on the creation of a new 
law enforcement agency - the Military Police. It is 
emphasized that there is an opinion that after the 
establishment of the military police, the pre-trial 
investigation of many crimes and misdemeanors in 
the military sphere will be conducted more quickly 
and efficiently, especially in the area of Operation 
Joint Forces (JFO). A systematic analysis of 
proposals for the bill was conducted and a number 
of tasks to be performed by the Military Police were 
identified.

Key words: military prosecutors, military 
administrative offense, Military police.
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