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Статтю присвячено проблемі чинності закону про кримінальну відповідальність щодо війсь-
кових злочинів у часі. В рамках цього дослідження проведено аналіз специфічних обставин часу та 
розглянуто механізм їх впливу на чинність кримінального закону щодо військових злочинів у часі. 
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Проблемі чинності закону про кримінальну відповідальність (далі – кримі-
нальний закон) у часі присвячена велика кількість наукових праць і це невипадко-
во, оскільки розглядуваний кримінально-правовий інститут є гарантом правильного 
вирішення кримінальних справ у багатьох випадках. Проте, в Україні зовсім не іс-
нує досліджень, які б стосувалися чинності кримінального закону щодо військових 
злочинів у часі. Між тим, даний інститут відносно військових злочинів має свою 
специфіку, котра пов’язана з такими особливими обставинами часу, як «військовий 
стан», «бойова обстановка» та «час перебування на військовій службі». В юридич-
ній літературі України ці категорії розглядалися тільки у контексті характеристики 
ознак об’єктивної сторони та суб’єктів військових злочинів. Найбільш відомими 
науковими працями у цій сфері є роботи таких вчених, як В.О. Бугаєв, С.І. Дячук, 
В.І. Касінюк, В.А. Клименко, М.І. Карпенко, М.Й. Коржанський, М.І. Панов, 
М.М. Сенько, М.І. Хавронюк, С.О. Харитонов, О.А. Чуваков та інші. 

Значення вирішення досліджуваної проблеми особливо зростає у зв’язку з 
участю України, як рівноправного члена світової спільноти, в міжнародних миро-
творчих місіях (військових операціях), нестабільністю міжнародної обстановки та 
існуванням міжнародного тероризму. 

Метою даної статті є проведення аналізу специфічних обставин часу та до-
слідження механізму їх впливу на чинність кримінального закону щодо військових 
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злочинів у часі, а також формулювання висновків стосовно розглядуваної пробле-
ми та внесення пропозицій по її розв’язанню. 

В науці кримінального права майже загальновизнаною є думка, що чин-
ність кримінального закону у часі означає можливість чи неможливість застосу-
вання певного кримінального закону (у той чи іншій час конкретного суспільно 
небезпечного діяння)» [1, с. 196]. 

Ці питання законодавець передбачив в статтях 4 і 5 Загальної частини Кри-
мінального кодексу України (далі – КК). Їх положення мають обов’язкову силу і 
для кримінального закону щодо військових злочинів, проте застосування окремих 
із них, в цьому випадку, залежить також і від настання, як вказувалося, відповідних 
обставин часу. 

Так, відповідно до ч. 2 ст. 4 КК України: «Злочинність і караність діяння 
визначаються законом про кримінальну відповідальність, який діяв на час вчинен-
ня цього діяння». У свою чергу, ч. 3 ст. 4 КК України встановлено, що: «Часом 
вчинення злочину визначається час вчинення особою передбаченої законом про 
кримінальну відповідальність дії або бездіяльності». 

Застосування цих нормативних приписів Загальної частини КК України стосов-
но військових злочинів законодавець традиційно пов’язує з перебуванням армії на 
положенні мирного часу та в умовах воєнного стану чи їх підрозділів в умовах бо-
йовій обстановці, а також з часом перебування особи на військовій службі 
[2, с. 129-130; 3, с. 5-6]. За прямими вказівками розділу ХІХ КК України окремі йо-
го статті або їх частини починають діяти тільки з моменту настання умов воєнного 
стану чи бойової обстановки і до їх закінчення. Тому, виникає необхідність визна-
читися із смисловим навантаженням, яку несуть в собі поняття «воєнний стан» та 
«бойова обстановка». 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» 
від 06 квітня 2000 р., а також абз. 11 ст. 1 Закону України «Про оборону України» 
від 06 грудня 1991 р., воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться 
в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, 
небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та перед-
бачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню 
та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення 
загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загро-
зою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і за-
конних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. Воєнний 
стан вводиться за пропозицією Ради національної безпеки і оборони України ука-
зом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України 
протягом двох днів з моменту звернення Президента України. Скасовується воєн-
ний стан за пропозицією Ради національної безпеки і оборони України указом Пре-
зидента України в разі усунення загрози нападу чи небезпеки державній незалеж-
ності України, її територіальній цілісності. З пропозицією про скасування воєнного 
стану до Президента України може звернутися й Верховна Рада України. Про вве-
дення або скасування воєнного стану негайно оголошується в засобах масової ін-
формації (статті 5 та 7 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»). 
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Отже, законодавець зв’язав моменти настання та припинення дії умов воєн-
ного стану з часом оголошення про це в засобах масової інформації, а тому, саме 
цей час повинен слугувати своєрідним орієнтиром набрання або припинення чин-
ності кримінальним законом щодо військових злочинів, котрі розраховані на дані 
умови. Відповідно, і час вчинення військових злочинів в умовах воєнного стану 
повинен обмежуватися часом оголошення настання або припинення цих умов. 

В даному випадку слід підкреслити, що на відміну від кримінального зако-
нодавства колишнього СРСР та КК Російської Федерації, чинний КК України не 
використовує поняття «воєнний час», замість нього, як вже вказувалося, передба-
чається термін «воєнний стан». Ці поняття, хоча і схожі за змістом, але не є тотож-
ними. Так, відповідно до ст. 4 Закону України «Про оборону України» від 06 груд-
ня 1991 р., воєнний час настає з моменту оголошення стану війни чи фактичного 
початку воєнних дій, а закінчується у день і час припинення стану війни. У разі 
збройної агресії або загрози нападу на Україну Президент України приймає рішен-
ня про введення воєнного стану та подає його Верховній Раді України на схвалення 
чи затвердження, а також вносить до Верховної Ради України подання про оголо-
шення стану війни. Органи державної влади та органи військового управління, не 
чекаючи оголошення стану війни, вживають заходів для відсічі агресії. На підставі 
відповідного рішення Президента України Збройні Сили України разом з іншими 
військовими формуваннями розпочинають воєнні дії. 

Отже, час введення воєнного стану може і не співпадати з часом оголошен-
ня стану війни, а крім того, під час введення та дії воєнного стану можуть не вести-
ся і воєнні дії, а таким чином, він може існувати поза межами воєнного часу. По-
няття «воєнний стан» за чинним законодавством військової сфери, на відміну від 
поняття «воєнний час», свідчить не тільки про об’єктивну обстановку даного пері-
оду, але й про особливий правовий режим діяльності різних державних органів у 
цей час. 

Якщо термін «воєнний стан» безпосередньо визначений вітчизняним війсь-
ковим законодавством, то поняття «бойова обстановка» не знайшло такого закріп-
лення в жодному нормативно-правовому акті України. Як наслідок цьому, є різне 
його визначення в юридичній літературі. Так, наприклад, М.І. Хавронюк вважає, 
що під бойовою обстановкою розуміється певний стан військових з’єднань, частин 
(кораблів) та (або) підрозділів, за якими вони ведуть погоджені дії з метою знешко-
дження (розгрому) військового супротивника, оволодіння важливими районами 
(рубежами) або утримання їх і виконання інших тактичних завдань [4, с. 102]. У 
свою чергу, М.І. Панов вважає, що бойова обстановка – це період знаходження вій-
ськової частини, підрозділу, окремих військовослужбовців у безпосередньому зітк-
ненні і протиборстві з противником, підготовка чи ведення бою (бойової операції) 
[5, с. 13]. 

Загальні принципи тлумачення законодавства вказують на необхідність при 
застосуванні нормативних приписів кримінального закону щодо військових злочи-
нів розглядати буквальний зміст терміну «бойова обстановка». Для визначення 
цього терміну необхідно звернутися до його етимологічного значення. В тлумач-
ному словнику С.І. Ожегова поняття «бойова обстановка» відноситься до категорій 
«бойовий», що означає ведення бою, та «обстановка» – стан, умови існування кого-
чого. Термін «бій» С.І. Ожегов розглядає як озброєне зіткнення, битву [6, 
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с. 66, 557]. Радянська військова енциклопедія визначає бойову обстановку, як суку-
пність чинників та умов, що складаються в районі ведення бойових дій у відповід-
ний час і котрі впливають на підготовку та виконання підрозділами, частинами та 
з’єднаннями бойового завдання [7, с. 551]. 

Отже, етимологічне значення терміну «бойова обстановка» пов’язано із 
станом військ в умовах бою. Офіційне визначення поняття «бій» надається в абз. 1 
п. 1 глави 1 розділу 1 Бойового статуту Сухопутних військ, ч. ІІ (батальйон, рота), 
введеного в дію наказом командувача Сухопутними військами Збройних Сил Укра-
їни від 29 грудня 2010 р. № 574 (далі – Бойовий статут), «бій – основна форма так-
тичних дій військ (сил), узгоджені за метою, місцем і часом удари, вогонь і маневр 
військових частин, підрозділів (кораблів, літаків) для відбиття ударів противника, 
його знищення (розгрому) та виконання інших завдань в обмеженому районі про-
тягом короткого часу. Бій може бути загальновійськовим, вогневим, повітряним, 
протиповітряним, морським». 

Отже, бойова обстановка в узькому розумінні – це стан військ (сил) в умо-
вах бою (основної форми тактичних дій), а в широкому розумінні – це стан війсь-
кових частин, підрозділів (кораблів, літаків) під час здійснення ними тактичних дій 
по виконанню бойових завдань в обмеженому районі протягом короткого часу. 

Поруч з терміном «бойова обстановка» в юридичної літературі зустріча-
ються терміни «бойові дії» та «воєнні дії», але вони не є тотожними. На наш пог-
ляд, поняття «бій» охоплюється поняттям «бойові дії», оскільки, як регламентуєть-
ся ч. 2 п. 3 глави 1 розділу 1 Бойового статуту, «Характерними рисами сучасного 
загальновійськового бою є:… швидкоплинність і динамічність бойових дій,… ». 
Звідси випливає, що й поняття «бойова обстановка» охоплює поняття «бойові дії», 
тобто вони співвідносяться як ціле та його частина. Радянська воєнна енциклопедія 
визначає бойові дії як організоване застосування сил та засобів для виконання бо-
йових завдань частинами, з’єднаннями та об’єднаннями Збройних Сил [8, с. 539]. 

Що стосується співвідношення понять «бойові дії» (відповідно, «бойова об-
становка») та «воєнні дії», то в цьому випадку слід погодитися з висловлюваннями 
М.А. Кудинова, котрий розрізняє їх посилаючись на те, що воєнні дії ведуться тіль-
ки на стратегічному рівні. [3, с. 18]. З цього приводу необхідно також зазначити, 
що дана позиція є традиційною для вітчизняної воєнної науці. Так, наприклад, Ра-
дянська воєнна енциклопедія визначає воєнні дії, як стратегічні дії Збройних Сил 
по розгрому противника на суші, у повітрі та на морі [9, с. 260]. На нашу думку, 
законодавчим підтвердженням цьому можуть слугувати цитовані нами положення 
ст. 4 Закону України «Про оборону України» від 06 грудня 1991 р., де, як вже вка-
зувалося, передбачається, що воєнні дії розпочинаються Збройними Силами Украї-
ни разом з іншими військовими формуваннями на підставі відповідного рішення 
Президента України. 

Аналіз військового законодавства України (зокрема, положень глави 2 роз-
ділу 1 Бойового статуту тощо) вказує на те, що часові рамки умов бойової обстано-
вки обмежуються строками отримання бойового завдання (бойового розпоряджен-
ня чи наказу), на ведення бойових дій підрозділами, частинами, з єднаннями, та 
виконання бойового завдання. В даному випадку необхідно звернути увагу, що на-
ведені положення є основою позиції багатьох російських фахівців кримінально-
правової сфери, які спеціалізуються на військових злочинах [3, с. 19; 10, с. 12]. 
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Отже, саме з настанням зазначених обставин вступає в дію або припиняє ді-
яти кримінальний закон щодо військових злочинів, котрий розрахований на період 
існування умов бойової обстановки. Відповідно, і час вчинення військових злочи-
нів в умовах бойової обстановки обмежується рамками наведених обставин. 

Бойова обстановка може створюватися не тільки на фронті, але і в тилу (на-
приклад, під час десанту противника або повітряних нальотів), а також мати місце 
як у військовий час, так і в мирний час (наприклад, при ліквідації прикордонних 
конфліктів тощо) [4, с. 102]. 

Дослідження нормативних приписів чинного закону України про криміна-
льну відповідальність щодо військових злочинів дозволяє поділити їх за часовими 
ознаками на три групи: 1) на нормативні приписи кримінального закону щодо вій-
ськових злочинів дія яких не пов’язується з умовами воєнного стану чи бойової 
обстановки (передбачені статтями 406, 412, 414-417, 419, 422 КК України); 2) на 
нормативні приписи дія яких диференціюється у залежності від мірного часу та 
існування умов воєнного стану чи бойової обстановки (передбачені статтями 402-
405, 407-411, 413, 418, 420-421, 423-426, 428, 431, 434 КК України); 3) на нормати-
вні приписи, які діють тільки під час існування умов воєнного стану чи бойової об-
становки (передбачені статтями 427, 429-430, 432-433, 435 КК України). 

Третю групу нормативних приписів в науці кримінального права прийнято 
традиційно називати військово-кримінальним законодавством воєнного часу 
[2, с. 129]. На нашу думку, застосування цього терміну відносно чинного криміна-
льного законодавства України є некоректним, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 3 КК 
України, законодавством України про кримінальну відповідальність є виключно 
Кримінальний кодекс України, а тому виділення зазначеної групи нормативних 
приписів в окреме законодавство було б неправильним. 

Як вже вказувалося, чинність кримінального закону щодо військових зло-
чинів обмежується також й часом перебування особи на військовій службі. Тому, 
військовослужбовці та прирівняні до них особи (військовозобов’язані під час про-
ходження навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів) за злочини, що вчи-
нені ними до військової служби, несуть відповідальність не за нормативними при-
писами кримінального закону щодо військових злочинів, а за загальнокриміналь-
ними нормативними приписами. І навпаки, особи, що вчинили військові злочини 
під час проходження військової служби, притягуються до кримінальної відповіда-
льності за кримінальним законом щодо військових злочинів, й навіть якщо вони до 
цього моменту були звільнені із армії. 

Таким чином, для того щоб правильно застосувати кримінальний закон що-
до військових злочинів необхідно точно визначити : а) час його дії в залежності від 
мірного часу та від настання умов воєнного стану чи умов бойової обстановки; 
б) час вчинення військового злочину, тобто коли він вчинений у мирний час або в 
умовах воєнного стану чи в умовах бойовій обстановці; в) чи знаходилася особа на 
військовій службі (для військовозобов’язаних – на навчальних (чи перевірних) або 
спеціальних зборах) під час вчинення військового злочину. 

На відміну від поняття «воєнний стан», котре має законодавчу регламента-
цію визначення, а також порядку його введення та скасування, визначення терміну 
«бойова обстановка» не передбачено жодним нормативно-правовим актом України. 
На сьогоднішній день вирішення даної проблеми відбувається шляхом буквального 
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тлумачення змісту вказаного терміну та застосування поняття «бій», що передба-
чено, наприклад, Бойовим статутом Сухопутних військ, а тому і межи існування 
умов бойової обстановки визначаються виходячи із регламентації терміну «бій». 
На нашу думку, такій підхід до розв’язання вказаної проблеми є порушенням осно-
вного принципу кримінального права – принципу законності. 

Виходячи з цього, вважаємо за необхідне доповнити ст. 402 КК України 
приміткою, у який пропонуємо визначити термін «бойова обстановка» для всіх ста-
тей розділу ХІХ КК України, котрі на нього посилаються, та передбачити критерії 
визначення початку та закінчення умов бойової обстановки. У зв’язку з вказаним, 
нами пропонується авторське визначення терміну «бойова обстановка», під якою 
слід розуміти стан військових частин, підрозділів (кораблів, літаків) під час здійс-
нення ними тактичних дій по виконанню бойових завдань в обмеженому районі 
протягом короткого часу. 
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