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У статті розглянуто питання, пов'язані з безпосереднім об'єктом складу
самовільного залишення військової частини або місця служби, що передбаче
ний ст. 407 КК України. Після проведення дослідження позицій фахівців, за
конодавства та судової практики, авторами запропоновано власне визначення
безпосереднього об'єкта складу злочину, передбаченого ст. 407 КК України, як
суспільних відносин, пов'язаних із встановленим порядком перебування вій
ськовослужбовця у військовій частині або місці служби.
Ключові слова: об'єкт, військові злочини, військова частина, самовільне зали
шення, місце служби, порядок проходження, перебування.
Постановка проблеми. Відповідно до ст. 17 Конституції У країни за
хи ст суверенітету й територіальної цілісності України, забезпечення її
економічної та інф ормаційної безпеки є найваж ливіш ими ф ункціями
держ ави, справою всього Українського народу. О борона України, захист її
суверенітету, територіальної цілісності й недоторканості покладаються
на Збройні сили України [1]. Це свідчить про те, щ о Збройним силам
У країни доручено важливі ф ункції у сф ері реалізації держ авної внутріш 
ньої та зовніш ньої політики. І зрозуміло, що від належного виконання
військовим и ф ормуваннями покладених на них держ авою й суспільством
обов'язків залежить забезпечення національної безпеки наш ої країни.
Тому очевидно, щ о злочи ни у військовій сфері природно сприяю ть
падінню авторитету держ авної влади, пош иренню в суспільстві страху
перед зовніш німи та внутріш німи загрозами, аморальності, неповаги до
військовослуж бовців та зниж ую ть престиж ність військової служби. Через
це законодавець поставив під особливу кримінально-правову охорону
суспільні відносини, що виникаю ть із приводу встановленого порядку
несення або проходження військової служби, за посягання на які перед
бачена відповідальність у Розділі ХІХ Кримінального кодексу (далі - КК)
У країни «Злочини проти встановленого порядку несення військової слу
ж би (військові злочини)» [2]. Такі злочини належать до діянь, щ о харак
теризуються підвищ еним ступенем суспільної небезпеки. Це обумовлю130
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ється тим, щ о згадані злочини завдаю ть ш коду суспільним відносинам,
пов'язаним із військовою безпекою держави.
Зазначимо, щ о військова злочинність як явищ е завж ди «супроводжу
вала» військові формування, однак на сьогодніш ньому етапі існування
України, з огляду на непросту ситуацію в оборонній сфері, стає щ е більш
небезпечною. Крім того, через останні події військова служба в Збройних
силах У країни стала супроводж уватися реальною загрозою загибелі вій
ськовослужбовців; почастіш али випадки вчинення деяких злочинів проти
порядку проходж ення військової служби: самовільного залиш ення війсь
кової частини або місця служби, дезертирства та ухилення від військової
служби ш ляхом самокалічення або інш им способом. На жаль, приділити
увагу всім вищ еназваним злочинам немож ливо в межах однієї статті, тому
зосередимося на злочинному діянні, передбаченому ст. 407 КК України
«Самовільне залиш ення військової частини або місця служби», зокрема
на його безпосередньому об'єкті. А ктуальність такого дослідження є безспірною, адже незваж аю чи на закріплення вказаного діяння в криміналь
ному законодавстві, протягом багатьох десятиліть питанню саме безпосе
реднього об'єкта складу злочину, передбаченого ст. 407 КК України, не
приділялося достатньої уваги, а результати раніш е проведених дослі
дж ень у певних моментах суперечать один одному.
Аналіз останніх дослідж ень і публікацій. О кремі питання,
пов'язані із зазначеним складом злочину, висвітлю валися в працях В.О.
Бадаєвського, С.Ф. Денисова, М.І. Панова, М.М. Сенька, С.О. Харитонова
та інш их фахівців. Я к було встановлено, відносно родового об'єкта складу
злочину, передбаченого ст. 407 КК України, у науці кримінального права
дискусія практично відсутня, адже більш ість учених сходяться на одній
спільній точці зору. Так, за пануючою в літературі думкою, до якої схи
ляю ться й автори статті, родовим об'єктом досліджуваного складу злочи
ну є суспільні відносини, щ о забезпечую ть встановлений порядок прохо
дж ення військової служби [3, с. 45; 4, с. 545]. Щ одо безпосереднього
об'єкта складу злочину, передбаченого ст. 407 КК України, варто вказати,
щ о в літературі відсутнє його єдине бачення.
Ф ормування цілей. М етою статті є дослідження безпосереднього
об'єкта складу самовільного залиш ення частини або місця служби; на
підставі вивчення наукової літератури, законодавства та судової практики
запропонувати власне визначення безпосереднього об'єкта складу злочи
ну, передбаченого ст. 407 КК України.
Виклад основного матеріалу. Слід звернути увагу, щ о окремі зару
біжні дослідники вваж аю ть безпосереднім об'єктом самовільного зали
ш ення частини або місця служби суспільні відносини, щ о характеризу
ють або порядок проходж ення військової служби [5, с. 125], або порядок
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перебування на військовій службі [6, с. 44], або порядок безперервності
проходження військової служби [7, с. 5]. Більш ість українських учених, у
свою чергу, схиляю ться до думки, щ о безпосереднім об'єктом самовільно
го залиш ення частини або місця служ би виступає саме порядок прохо
дж ення військової служби [4, с. 545].
О днак розглядати я к безпосередній об'єкт досліджуваного складу
злочину суспільні відносини, щ о охороняють порядок проходж ення вій
ськової служби чи порядок безперервності її проходження, буде не зовсім
правильно, оскільки зміст вказаних об'єктів дещ о «ш ирш ий» за обсягом,
аніж ті суспільні відносини, на які посягає суб'єкт злочину під час самові
льного залиш ення військової частини або місця служби.
Так, проходження військової служби передбачає не тільки знаходження
військовослужбовця на військовій службі протягом встановленого терміну та
виконання ним своїх обов'язків, але й призначення на посаду, присвоєння
військового звання, атестацію та інші обставини [8, с. 53]. Самовільне зали
шення військової частини або місця служби не може безпосередньо зазіхати
на низку відносин, щ о виникають через зазначені обставини.
Виходячи з вищ есказаного, уважаємо, щ о буде правильним визнати
як безпосередній об'єкт складу злочину, передбаченого ст. 407 КК Украї
ни, суспільні відносини, пов'язан і зі встановленим порядком перебуван
ням військовослуж бовців у військовій частині або місці служби. Поясни
мо свою позицію. Звернувш ись до словника української мови, бачимо,
щ о під визначенням поняття «перебувати» мається на увазі «міститися,
розташ овуватися, знаходитися, бути десь постійно» [9, с. 234]. Цей термін
використаний у п. 1 ст. 22 Закону України від 25.03.1992 «Про військовий
обов'язок і військову службу» [10] в словосполученні «перебувати на вій
ськовій службі», щ о на підставі розглянутого вищ е тлумачення можемо
трактувати я к постійне знаходж ення військовослуж бовця в межах розта
ш ування військової частини або місця служби. Отже, саме встановлений
порядок перебування, і ніщ о інш е, у військовій частині або місці служби
забезпечує підтримку бойової готовності війська в цілому, а самовільне
залиш ення частини або місця служби руйнує її виклю чно ш ляхом поки
дан ня військовослужбовцем свого постійного місцезнаходж ення (військо
вої частини або місця служби).
Так, наприклад, згідно з матеріалами справи № 1-149/11, щ о була
розглянута Стрийським міськрайонним судом Л ьвівської області, Р. у
період з 22 листопада 2010 року по 26 листопада 2010 року та повторно в
період з 13 грудня 2010 по 17 грудня 2010 року не з'яви вся у військову
частину без поваж них причин, а проводив час на власний розсуд за міс
цем свого прож ивання [11], щ о свідчить про те, щ о Р. поруш ив саме поря
док встановленого перебування у відповідній військовій частині.
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Висновки. Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що, на
наш у думку, питання, пов'язане з безпосереднім об'єктом складу злочину,
передбаченого ст. 407 КК України, в науці кримінального права є недоста
тньо дослідженим. Так, більшість джерел визнає безпосереднім об'єктом
самовільного залишення військової частини або місця служби суспільні
відносини, що забезпечують порядок проходження військової служби, яке,
на наш погляд, є неточним. Вивчення спеціальної літератури, законодавст
ва та судової практики дозволяє запропонувати визначення безпосередньо
го об'єкта складу злочину, передбаченого ст. 407 КК України, як суспільні
відносини, пов'язані зі встановленим порядком перебування військовослу
жбовця у військовій частині або місці служби. П ри цьому, вказані суспільні
відносини є складовими тих суспільних відносин, що забезпечують устано
влений порядок проходження військової служби, які, у свою чергу, є родо
вим об'єктом досліджуваного складу злочину.
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Мищук И.П., Слюсарчук Е.А. Особенности определения непосредственного обьекта состава самовольного оставления военной части или места
служби (ст. 407 УК Украини)
В статье рассматриваются вопросьі, связанньїе с непосредственньїм обьектом состава самовольного оставления военной части или места службьі, которьій предусмотрен ст. 407 УК Украиньї.
После проведения исследования позиций специалистов, законодательства и судебной практики, авторами предложено собственное определение непосредственного обьекта состава преступления, предусмотренного ст. 407 УК
Украиньї, как общественньїх отношений, связанньїх с установленням поряд
ком пребьівания военнослужащего в военной части или месте служби.
Ключевьіе слова: обьект, военние преступления, военная часть, самовольное
оставление, место служби, порядок прохождения, пребивания.
МізЬсЬик І.Р., ЗІуизагсЬик Е.А. Реаіигез о£ йесізіоп о£ йігесі оЬ^есІ о£
сотроєіііоп о£ шШиї аЬапйоптепі о£ тііііагу рагі ог ріасе о£ зегсісе (агіісіе
407 СС о£ Цкгаіпе)
ТЬе агіісіе із йейісаіей іо іЬе гезеагсЬ о£ ргоЬіетз соппесіей шііЬ іЬе йігесі оЬ^есі
о£ сгіте адаіпзі іЬе огйег о£ раззаде о£ тііііагу зегуісе - шіїїиі аЬапйоптепі о£ тііііагу
рагі ог ріасе о£ зегуісе , шЬаі із £огезееп іЬе агіісіе 407 Сгітіпаі Сойе о£ Цкгаіпе. ЇЇ із
езіаЬіізЬей ІЬаі іЬе депегіс оЬ^есі о£ іЬе іпуезіідаіей сгіте аге іЬе риЬііс геіаііопз,
шЬісЬ ргоуійе іЬе езіаЬіізЬей огйег о£ раззіпд о£ тііііагу зегуісе. М геіаііоп іо іЬе йі
гесі оЬ^есі о£ іЬіз сгіте, іЬе аиіЬог зресі£іез іЬаі іЬеге ізп'і с о т т о п уізіоп оп іі іп іЬе
іЬеогу о£ сгітіпаі гідЬі. Мозі зсіепіізіз йе£іпе іЬаі іЬе йігесі оЬ^есі о£ сгіте, шЬаі із
£огезееп іЬе агіісіе 407 Сгітіпаі Сойе о£ Цкгаіпе, із риЬііс геіаііопз, шЬісЬ ргоуійе ап
огйег раззіпд о£ тііііагу зегуісе, іЬаі аге то ге шійе сопсері, іЬеп іЬе зиЬ^есі о£ шіїїиі
аЬапйоптепі о£ тііііагу рагі ог ріасе о£ зегуісе ігепсЬез геаііу ироп шЬаі. ЇЇ із ехріаіпей Ьу іЬаі раззіпд о£ тііііагу зегуісе епуізадез поі опіу Ьеіпд о£ зегуісетап оп
тііііагу зегуісе йигіпд іЬе зеі іе г т апй ітріетепіаііоп о£ Ьіз йиііез Ьиі аізо аззідпіпд
£ог розіііоп, арргоргіаііоп о£ тііііагу гапк, аііезіаііоп апй оіЬег сігситзіапсез. Шіїїиі
аЬапйоптепі о£ тііііагу рагі ог ріасе о£ зегуісе сап поі йігесііу ігепсЬ ироп іЬе гош о£
геіаііопз іЬаі агізе ир іп соппесііоп шііЬ іЬе тагкей сігситзіапсез.
АЇЇег гезеагсЬ о£ зресіаіізіз' розіііопз, іедізіаііоп апй ^ийісіаі ргасіісе, ап аиіЬог із
о££ег іЬе ошп йесізіоп о£ йігесі оЬ^есі о£ сгіте, шЬаі із £огезееп іЬе агіісіе 407 Сгітіпаі
Сойе о£ Цкгаіпе, аз іЬе риЬііс геіаііопз, шЬісЬ аге соппесіей шііЬ іЬе езіаЬіізЬей огйег
о£ зіау о£ а зегуісетап іп а тііііагу ипіі ог ріасе о£ зегуісе. !п £асі а іе г т «іо Ье іп т ііііагу зегуісе» теап з іЬе регтапепі Ьеіпд о£ іЬе зегуісетап шііЬіп іЬе ііт ііз о£ іосаііоп
о£ тііііагу рагі ог ріасе о£ зегуісе. Весаизе іЬе зеі огйег о£ зіау, апй поіЬіпд оіЬег, іп
тііііагу рагі ог ріасе о£ зегуісе ргоуійез зиррогі о£ аіегіпезз о£ а гт у оп іЬе шЬоіе, апй
шіїїиі аЬапйоптепі о£ рагі ог ріасе о£ зегуісе йезігоуз іі ехсерііопаііу і£ іЬе зегуісетап
іеауез о£ іЬе регтапепі іосаііоп (тііііагу рагі ог ріасе о£ зегуісе).
Кеу шогйз: оЦесі, тііііагу сгітез, тііііагу рагі, тії/иІ аЬатіоптепі, ріасе о/
зегюісе, опіег о/раззіпд, зіау.
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