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УДК 344.145 

О. Л. МУРЕНКО, Г. М. ГАРЯЄВА 

ТРИМАННЯ В ДИСЦИПЛІНАРНОМУ БАТАЛЬЙОНІ  

ЯК ОДИН З ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ВИПРАВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

У статті приводяться думки різних вчених та власні розмірковування автора щодо доцільності застосування специфічного покарання до 
військовослужбовців строкової служби, а також, існування в Збройних Силах України - спеціальних військово-виправних установ - дисцип-

лінарних батальйонів й окремих дисциплінарних рот. Автор обґрунтовує направлення військовослужбовців, які скоїли злочини, для відбу-

вання покарання в спеціальні військово-виправні установи, як таке кримінальне покарання, що є досить обмеженим і можливе тільки по 
відношенню до рядового і сержантського складу строкової служби, коли суд, з огляду на обставини справи й особистість засудженого, 

вважатиме доцільним замість позбавлення волі на термін до двох років застосувати направлення до дисциплінарного батальйону.  

Ключові слова: дисциплінарний батальйон, кримінальна відповідальність, покарання, правопорядок, судочинство. 

В статье приводятся мнения различных ученых и собственные рассуждения автора относительно целесообразности применения специфиче-

ского наказания к военнослужащим срочной службы, а также, существование в Вооруженных Силах Украины – специальных военно-

исправительных учреждений – дисциплинарных батальонов и отдельных дисциплинарных рот. Автор обосновывает направление военнос-

лужащих, совершивших преступления, для отбывания наказания в специальные военно-исправительные учреждения, как такое уголовное 

наказание, что является достаточно ограниченным и возможно только по отношению к рядовому и сержантскому состава срочной службы, 

когда суд, учитывая обстоятельства дела и личность осужденного, сочтет целесообразным вместо лишения свободы на срок до двух лет 
применить направление в дисциплинарный батальон.  

Ключевые слова: дисциплинарный батальон, уголовная ответственность, наказание, правопорядок, судопроизводство. 

The article presents the views of various scientists and their own reasoning of the author on appropriateness of the specific punishment for the 
servicemen and also the existence in the Armed Forces of Ukraine special military correctional institutions and disciplinary battalions and separate 

disciplinary mouth. The author substantiates the direction of the servicemen who have committed crimes to serve their sentence in a special military 

prison, as a criminal punishment, which is quite limited and is only possible in relation to the ordinary and non-commissioned officers of military 
service, when the court, considering the circumstances of the case and the personality of the convicted person wish to deprivation of liberty for a term 

up to two years to apply the direction in the disciplinary battalion. 
Keywords: disciplinary battalion, criminal responsibility, punishment, law and order, proceedings. 
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Вступ. Протягом останніх років, на території на-

шої держави проводиться реформа кримінальної юс-

тиції, що призвела до значущих змін кримінального, 

кримінально-процесуального та кримінально-

виконавчого законодавства, з метою удосконалення 

кримінально-правових відносин шляхом забезпечення 

загальнолюдських цінностей, дотримання демократи-

чних принципів визначених Конституцією України та 

міжнародними договорами, ратифікованими в устано-

вленому порядку. Але разом з тим військово-

кримінальне та військово-пенітенціарне право досі 

наслідує радянську правову школу, недостатньо вра-

ховуючи нові підходи в даних галузях законодавства. 

У зв’язку з останніми подіями, що відбуваються в 

Україні, більшість науковців та практиків концентру-

ють свою увагу на питаннях кримінальної відповіда-

льності військовослужбовців взагалі та види покарань, 

які можуть до них застосовуватися, зокрема. Такі 

злочини називаються військовими і в ряді випадків 

потребують специфічного впливу на осіб, що їх вчи-

нили, адже необхідно виховувати цих правопорушни-

ків не тільки як громадян, але і як воїнів. Це визначає 

наявність в українському кримінальному законодавст-

ві специфічного військового покарання - направлення 

до дисциплінарного батальйону. 

Огляд літератури. Окремі аспекти цього виду 

кримінального покарання висвітлювалися в працях 

таких вітчизняних і зарубіжних учених: А. І. Ахинько, 

Х. М. Ахметшина, Ю. В. Бауліна, І. Г. Богатирьова, 

В. К. Грищука, О. М. Джужі, С. М. Іншакова, 

В. В. Лунєєва, В. В. Майорова, І. М. Мацкевича, 

В. М. Трубнікова, А. Х. Степанюка, В. Л. Скрипко, 

М. О. Стручкова, В. С. Швецова та інших, а також у 

навчальній літературі з кримінології, кримінального 

та кримінально-виконавчого права. Поряд із дослі-

дженням питань удосконалення правового забезпе-

чення цього виду покарання виникла наукова дискусія 

з приводу доцільності його подальшого існування. 

Даний кримінально-правовий інститут бере свій 

початок, ще з далеких довоєнних років. Наказ Прези-

дії Верховної Ради СРСР від 06.07.1940 року визначав, 

що дане покарання призначається за самовільні відлу-

чки військовослужбовців рядового і молодшого нача-

льницького складу, засудженим військовим трибуна-

лом до позбавлення волі на строк від шести місяців до 

двох років [1, с. 242]. На сьогоднішній день правовою 

підставою та умовами виконання вище зазначеного 

покарання є Кримінальний кодекс України, Криміна-

льно-виконавчий кодекс України (Гл. 14, ст. 71–85), 

Положення «Про дисциплінарний батальйон у Зброй-

них Силах України» та інші нормативні акти. Даний 

вид покарання передбачений у санкціях 14 статей (їх 

частин), що встановлюють відповідальність за війсь-

кові злочини, передбачені ХІХ розділом Особливої 

частини КК. П’ять з них є злочинами невеликої тяж-

кості, а дев’ять – злочинами середньої тяжкості. 

Ця проблема не є унікальною для України. Так, у 

2009 р. у Казахстані було ліквідовано дисциплінарні 

військові частини. Аналогічно дисциплінарні баталь-

йони було ліквідовано у Республіці Білорусь у 2011 р. 

[2, с. 5]. Останніми роками питання ліквідації дисцип-

лінарних частин обговорюється у РФ, де залишилося 

два дисциплінарних батальйони. 

Думки вчених із цього приводу різняться. Так, 

О. М. Сарнавський зайняв категоричну позицію з 

приводу необхідності залишення тримання у дисцип-

лінарному батальйоні у системі покарань [3]. 

В. М. Куц виступає за виключення цього виду пока-

рання із Кримінального кодексу України зі збережен-

ням дисциплінарного батальйону як спеціальної вій-

ськової частини [4]. І. Б. Медицький взагалі виступає 

за ліквідацію і виду покарання, і навіть самої установи 

як такої [5]. Сформулюємо науково обґрунтовані ви-

сновки із приводу ліквідації або необхідності зали-

шення виду покарання, що розглядається, шляхом 

аналізу аргументованих точок зору науковців, а також 

ретроспективного та компаративістського методів 

дослідження. 

Як зазначає І. Б. Медицький, з одного боку, ви-

ключення із системи покарань такого його виду, як 

тримання у дисциплінарному батальйоні, може «галь-

мувати» процес подальшої гуманізації інституту пока-

рання у кримінальному судочинстві, одним із принци-

пів якого є широке застосування альтернативи позбав-

ленню волі. З другого ж, він вважає, що вченими на-

водяться достатньо переконливі аргументи, які свід-

чать про значну «втрату» дисциплінарним батальйо-

ном свого потенціалу [5, с. 682]. Проте, на нашу дум-

ку, не всі аргументи, принаймні ті, що наводяться 

І. Б. Медицьким, є однозначно безспірними.  

Так, він зазначає, що сьогодні у складі Військової 

служби правопорядку у Збройних силах України фун-

кціонує один дисциплінарний батальйон [4, с. 682]. 

Взагалі видається, що цей факт сам по собі є нейтра-

льним і не свідчить ані на користь подальшого існу-

вання дисциплінарного батальйону, ані у бік його 

ліквідації. Наприклад, О. М. Сарнавський, який є при-

бічником збереження цієї установи, також наводить це 

[3, с. 447]. Далі І. Б. Медицький зазначає, що відомості 

статистики свідчать про негативну динаміку застосу-

вання судами покарань цього виду [5, с. 683]. Це мож-

на простежити і за подальшою статистикою Міністер-

ства оборони: станом на 1 січня 2013 р. кількість вій-

ськовослужбовців, які відбували покарання у виді 

тримання у дисциплінарному батальйоні, становила 

8 осіб (станом на 1 січня 2012 р. – 3 особи, на 1 січня 

2011 р. – 18 осіб) [6, с. 5].  

Щоб оцінити дійсне значення цього покарання 

можна використати статистичні показники, які наво-

дить Р. В. Гринько. Так, він зазначає, що у 2001 р. 

військовими судами гарнізонів покарання у виді три-

мання в дисциплінарному батальйоні військовослуж-

бовців було застосоване відносно 43 % від загальної 

кількості засуджених, а за перше півріччя 2002 р. по-

карання у виді тримання в дисциплінарному баталь-

йоні було застосоване у 52 % випадків від загальної 

кількості засуджених військовослужбовців [7, с. 150]. 

Як ми бачимо, абсолютні цифри у відсотках мо-

жуть давати доволі разючі результати залежно від 

того, який критерій буде покладено в основу визна-

чення цих процентів. 
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Підхід, за яким згідно з новою політикою у цій 

галузі у разі застосування покарань необхідно врахо-

вувати суто прагматичні, тобто економічного характе-

ру, міркування, взагалі видається антинауковим. І 

тому аргумент, що це твердження цілком слушно 

може бути використане і щодо покарань, які «віджи-

вають» своє, підтверджуючи ефективність для досяг-

нення мети покарання лише екскурсом в історію, вза-

галі не витримує жодної критики. 

Ми вважаємо, що лише ця ознака не може стати 

обґрунтуванням пропозиції щодо ліквідації дисциплі-

нарної військової частини. Адже, як ще у 1902 р. ві-

домий військовий юрист, офіцер М. І. Фалєєв наголо-

шував, що здешевлення покарання не сприяє реаліза-

ції його мети, а найменш затратним видом покарання 

є страта, витрати на яку завершуються одночасно з її 

виконанням [8, с. 399]. 

Теза про те, що держава, безумовно, повинна ра-

хуватися з економічними витратами, забезпечуючи 

тримання військовослужбовців у дисциплінарному 

батальйоні, заслуговує на увагу [5, с. 683]. Адже при-

хильники ліквідації такого виду покарання, як три-

мання у дисциплінарному батальйоні, наводили аргу-

мент, що для забезпечення виконання покарання у 

виді такого тримання державою залучається кількість 

працівників, яка в декілька разів перевищує число 

осіб, до яких застосовується покарання у виді триман-

ня у дисциплінарному батальйоні військовослужбов-

ців. Саме цю підставу у числі інших покладено в об-

ґрунтування закону Республіки Білорусь, яким було 

ліквідовано дисциплінарний батальйон [2, с. 5]. 

Враховуюче це, 30 грудня 2012 р. відповідно до 

директиви Міністра оборони України «Про проведен-

ня додаткових організаційних заходів у Збройних 

Силах України у 2012 р.» від 17 жовтня 2012 р. Київ-

ський дисциплінарний батальйон (військова частина 

А0488) було передислоковано у район розташування 

військового містечка № 225 (будівлі гауптвахти Голо-

вного управління Військової служби правопорядку у 

Збройних силах України). Цією ж спеціальною дирек-

тивою було змінено і штатну чисельність дисципліна-

рного батальйону. Наразі штатним розписом у війсь-

ковій частині А0488 передбачено 23 військовослуж-

бовці, а не близько 200, як було раніше.  

У літературі висловлюється думка, що направ-

лення в дисциплінарний батальйон як вид покарання - 

це анахронізм. Так, В. М. Куц вважає, що перетворен-

ня армійських підрозділів у місця відбування пока-

рання в демократичній державі недопустиме. Інша 

справа - тримання в них не злочинців, а військовослу-

жбовців, звільнених від кримінальної відповідальнос-

ті. Тому вчений запропонував новелу в кримінальну 

правотворчість у формі звільнення від кримінальної 

відповідальності військовослужбовця з направленням 

його до дисциплінарної військової частини [4, с. 32].  

Неможливо не погодитися з О. М. Сарнавським, 

який акцентує увагу на тому, що будь-які зміни у но-

рмуванні питань, пов’язаних із інститутом покарання, 

мають бути науково обґрунтованими. При цьому для 

наукових висновків повинна використовуватися емпі-

рична база, у тому числі й стосовно повторності вчи-

нення злочинів [3, с. 446]. 

Так, засуджені, які мають зразкову поведінку і 

чесно ставляться до праці та військової служби, бе-

руть активну участь у громадській роботі, після від-

буття ними не менш як однією третьої строку пока-

рання наказом командира дисциплінарного батальйо-

ну можуть бути зараховані до числа таких, що випра-

вляються. 

Після фактичного відбуття засудженим не менш 

як половини призначеного строку покарання за умови, 

що він зразковою поведінкою і чесним ставленням до 

праці та військової служби довів своє виправлення, 

командир дисциплінарного батальйону може внести 

до військового суду гарнізону за місцем відбування 

покарання подання про умовно-дострокове звільнення 

його від покарання або заміну невідбутої частини 

покарання більш м’яким покаранням. 

Час перебування засуджених у дисциплінарному 

батальйоні до строку військової служби не зарахо-

вується. 

Командуючий військами військового округу 

(оперативного командування), командуючий Військо-

во-Морськими Силами України мають право зарахо-

вувати час перебування в дисциплінарному батальйоні 

до строку військової служби: особам, які оволоділи 

військовою спеціальністю, добре знають і чітко вико-

нують вимоги військових статутів та бездоганно 

несуть службу після звільнення з дисциплінарного 

батальйону; особам, звільненим з дисциплінарного 

батальйону, якщо вони, відбуваючи покарання, твердо 

стали на шлях виправлення, виявили високу дисци-

плінованість і чесне ставлення до праці та військової 

служби. 

Таким чином, одним із основних показників 

ефективності цього покарання є той факт, що близько 

90 % засуджених звільняються від його відбування 

достроково. Згідно зі статистичними даними, надани-

ми Головним управлінням Військової служби право-

порядку у Збройних силах України, абсолютна біль-

шість засуджених, що відбули це покарання, не тільки 

не вчиняє нових злочинів, але й не допускає порушень 

військової дисципліни, та випадки вчинення нових 

злочинів дуже рідкі [9, с. 64]. 

Покарання у виді тримання в дисциплінарному 

батальйоні застосовується, як правило, у випадках 

вчинення злочинів невеликої тяжкості, коли засудже-

них можна залишити на військовій службі й виправи-

ти в умовах дисциплінарної частини. Цей вид пока-

рання може бути застосований і до військовослужбов-

ців, які вчинили злочини середньої тяжкості, тяжкі та 

особливо тяжкі, за умови, що суд, враховуючи особу 

винного й обставини, що пом’якшують покарання та 

істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочи-

ну, дійде висновку про можливість призначення тако-

го покарання. 

Погоджуємося, що ця статистика є аргументом на 

користь дієвості та необхідності збереження в існую-

чій системі покарань цього виду покарання, хоча, 

можливо, і не беззаперечним, проте таким, що має 

враховуватися у комплексі. 
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Крім того, потрібно врахувати, що основними за-

собами виправлення та перевиховання засуджених є: 

встановлений для дисциплінарного батальйону поря-

док і режим відбування покарання, суспільно корисна 

праця, виховна робота, бойова підготовка. 

Засоби виправлення та перевиховання застосо-

вують з урахуванням характеру і ступеня суспільної 

небезпечності вчиненого злочину, особи засудженого, 

а також його ставлення до праці та військової служби.  

Виховну роботу із засудженими проводять з 

урахуванням їх психологічних особливостей, рівня 

освіти та ставлення до релігії. Вона повинна бути 

спрямована на формування у засуджених вірності 

Вітчизні та військовому обов’язку, зміцнення війсь-

кової дисципліни та запобігання вчиненню правопо-

рушень. 

Також, засуджених залучають до праці на вироб-

ничих підприємствах, будівництві та інших об’єктах 

Міністерства оборони України, у майстернях дисцип-

лінарного батальйону, як правило, з використанням 

техніки.  

Організація праці повинна бути підпорядкована 

завданню виправлення і перевиховання засуджених та 

забезпечувати їхню постійну і повну зайнятість. 

Висновки. Отже, на практиці покарання у виді 

направлення до дисциплінарного батальйону впро-

довж багатьох років зарекомендувало себе як ефекти-

вний засіб виправлення військовослужбовців строко-

вої служби, які вчинили злочини, що не представля-

ють великої суспільної небезпеки. Таким чином, ре-

цидив злочинності засуджених, які відбували пока-

рання у військово-пенітенціарних установах, є суттєво 

меншим, ніж рецидив серед осіб, які відбували пока-

рання у загальних (тобто цивільних) виправних уста-

новах. Варто зазначити, що це є загальносвітовою 

тенденцією (наприклад, у США, Великій Британії, 

Російській Федерації). Це пояснюється, у першу чер-

гу, тим, що, відбуваючи покарання у дисциплінарному 

батальйоні, засуджені військовослужбовці строкової 

служби продовжують перебувати у військовому коле-

ктиві, вони не мають стосунків із особами інших кате-

горій засуджених, які відбувають інші види покарання 

(наприклад, позбавлення волі). Тому таку установу 

недоцільно ліквідувати оскільки вона в повному обся-

зі виконує мету покарання, а саме виправлення особи 

та попередження нових злочинів, і потребує подаль-

шої трансформацію та модернізації у контексті рефо-

рмування кримінальної юстиції та наближення її до 

вимог міжнародних стандартів поводження із засу-

дженими. 
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