
                                  

Відповідальність за ухилення   
від військової служби

24 лютого 2022 року у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії в 
Україну президентом України було  оголошено  загальну мобілізацію. 

Мобілізації підлягають усі громадяни України віком від 18 до 60 років, 
які здатні виконувати свій військовий обов’язок, окрім винятків, передбачених 
законом.

Під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин 
або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних 
розпорядженнях, повістках керівників територіальних центрів комплектування 
та соціальної підтримки), або у строки, визначені командирами військових 
частин. Це стосується і тих осіб, які мають право на відстрочку або 
є непридатними до служби за станом здоров’я. 

Згідно із чинним законодавством, прибуття особи до призовного пункту 
покладається на військовозобов’язаного. Будь-які дії його примусового 
характеру щодо утримання особи – є незаконними та законодавством не 
передбачені. Випадки затримки особи можливі лише поліцією при вчиненні або 
замаху на вчинення кримінального правопорушення, та безпосередньо після 
вчинення кримінального правопорушення чи під час безперервного 
переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні.

Відповідно до Законів України “Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію”, “Про військовий обов’язок і військову службу” громадяни, які 
ухиляються від призову на строкову військову службу, призову за мобілізацією, 
військового обліку або спеціальних (перевірочних) зборів, несуть 
адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством.

Так,згідно статті 210 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення- порушення призовниками, військовозобов’язаними, 
резервістами правил військового обліку -тягне за собою накладення штрафу від 
тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було 
піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в 
особливий період -тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за 
призовом осіб офіцерського складу - карається обмеженням волі на строк до 
трьох років.

Згідно статті 211 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, зіпсуття або недбале зберігання призовниками, 
військовозобов’язаними і резервістами військово-облікових документів 
(посвідчень про приписку до призовних дільниць, військових квитків, 
тимчасових посвідчень військовозобов’язаних), яке спричинило їх втрату, - 
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тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених 
частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному 
стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період - тягнуть за 
собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.

Щодо кримінальної відповідальності  необхідно зазначити наступне.
Одним із видів військової служби є строкова військова служба, на яку   в 

мирний час призиваються придатні до неї за станом здоров’я і віком громадяни 
України чоловічої статі, яким до дня відправки у військову частину 
виповнилося вісімнадцять років.

Ухилення від строкової військової служби має місце у випадку, коли 
особа, яка отримала повідомлення (повістку) про призов, не з’являється без 
поважних причин до призовного пункту в строки, зазначені у повідомленні, або 
хоча і не отримала повідомлення, але знає про призов і не з’являється до 
призовного пункту протягом місяця.

 Способи ухилення можуть бути різними: підробка документів про 
хворобу, від’їзд з місця постійного проживання, умисне спричинення собі 
тілесного ушкодження тощо.  

Закінченим злочин вважається з моменту неприбуття у вказаний у 
призовному документі час до призовного пункту.

 Поважними причинами неприбуття призовників до призовних дільниць у 
строк, установлений військовим комісаріатом, які підтверджені відповідними 
документами, визнаються:

- перешкода стихійного характеру;
- хвороба призовника або інші обставини, які позбавили його можливості 

особисто прибути у зазначені пункт і строк;
- смерть його близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, 

сестри, діда, баби) або близького родича його дружини.
Таким чином, ухилення від строкової військової служби- карається 

обмеженням волі на строк до трьох років
Крім того,ухилення призовника, військовозобов’язаного, резервіста від 

військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки, керівниками 
відповідних органів Служби безпеки України, відповідних підрозділів Служби 
зовнішньої розвідки України, -карається штрафом від трьохсот до п’ятисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на 
строк до одного року.

 Ухилення військовозобов’язаного, резервіста від навчальних 
(спеціальних) зборів-карається штрафом від п’ятисот до семисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на 
строк до двох років.


