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застосовуватись у практиці правоохоронної діяльності. Державні органи 
безпекового сектору здійснюють низку заходів з метою подолання зазначених 
недоліків на рівні робочих груп із розробки концептуальних нормативно-
правових документів у даній сфері [3]. 
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ТРИМАННЯ В ДИСЦИПЛІНАРНОМУ БАТАЛЬЙОНІ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЯК ВИД ПОКАРАННЯ 
 
Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців є одним із 

специфічних видів покарань, який застосовується до військовослужбовців.  
У вітчизняній системі покарань, сформованій за ступенем суворості, цей вид 
покарань займає десяту позицію (ст. 51 КК України). Більш суворими видами 
покарань визнаються лише позбавлення волі на певний строк та довічне 
позбавлення волі. Тримання у дисциплінарному батальйоні як вид покарання 
передбачено у санкціях 11 статей розділу ХІХ «Злочини проти встановленого 
порядку несення військової служби (військові злочини)» КК України. 

Екскурс в недалеке історичне минуле засвідчує, що у наукових та 
військово – адміністративних джерелах мали місце висловлювання щодо 
доцільності виключення тримання в дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців із системи покарань. Водночас, у науковому дискурсі з 
цієї проблематики мали місце чіткі однозначні позиції на підтримку цього 
виду покарання. Зокрема, науковцями О.М. Сарнавським [1, с. 447; 2, с. 459], 
А.С. Овчаренком [3, с. 84] з використанням належного методологічного 
інструментарію наводяться наукові висновки щодо ефективності застосування 
тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців як виду 
покарання та його ролі у реалізації завдань кримінально – правової політики із 
запобігання та протидії військовій злочинності. 

У цьому контексті варто відмітити й позицію законодавця, який 
розширив категорію військовослужбовців, стосовно яких може бути 
застосовано судом тримання в дисциплінарному батальйоні. З прийняттям 
Закону України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо посилення відповідальності військовослужбовців, надання командирам 
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додаткових прав та покладення обов’язків в особливий період» від 
05.02.2015 року № 158-VІІІ [4] цей вид покарання може застосовуватись не 
тільки до військовослужбовців строкової служби, як це було ще з часів 
радянської доби, а й до військовослужбовців, які проходять військову службу 
за контрактом, осіб офіцерського складу, які проходять кадрову військову 
службу, осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за 
призивом, військовослужбовців, призваних на військову службу під час 
мобілізації, на особливий період ( крім військовослужбовців – жінок). 

В існуючій в Україні системі виконання покарань функціонує лише один 
дисциплінарний батальйон. Він входить до складу Військової служби 
правопорядку у Збройних Силах України. Ним забезпечується виконання 
покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні не лише 
засуджених військовослужбовців Збройних Сил України, а й 
військовослужбовців інших військових формувань, утворених відповідно до 
законів України. Зокрема, у Національній гвардії України за період з лютого 
2015 року по жовтень 2016 року перебуває на обліку засуджених за військові 
злочини до цього виду покарання 10 військовослужбовців із яких: 
військовослужбовців, призваних під час мобілізації – 9, військовослужбовців 
строкової служби – 1 [5]. 

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що тримання в 
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців є ефективним видом 
покарання, який застосовується до військовослужбовців строкової служби ще 
з радянських часів. Стосовно ж іншої категорії військовослужбовців, надання 
оцінки ефективності застосування цього виду покарання можливе після 
належної апробації з часом.  
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