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ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПОЛІЦІЇ  
ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ

Здійснено аналіз підходів науковців та експертів до розуміння системи і структури вій-
ськової юстиції. Розглянуто систему військової юстиції США та європейську практику у 
зазначеній сфері. З огляду на це наголошено на необхідності утворення в Україні військової 
поліції, яка відповідала б міжнародним стандартам. Ураховуючи досвід, набутий у військо-
вому конфлікті, зроблено висновок про доцільність створення цілісного функціонального 
інституту військової юстиції в Україні.

Ключові слова: військова юстиція; військова поліція; Військова служба правопорядку; 
військова прокуратура; досудове розслідування.

Постановка проблеми. За час мирного існування України сформува-
лась небезпечна ілюзія щодо непотрібності збройних сил, військової юсти-
ції, військової підготовки громадян. Війна на Донбасі та в Криму дала змогу 
зрозуміти необхідність функціонування всіх державних інститутів «війни та 
миру».

Воєнний конфлікт сприяє неконтрольованому доступу до зброї, бойових 
припасів, що нелегально вивозяться за межі зони антитерористичної опера-
ції, як військовослужбовцями, так і іншими особами, а в подальшому обумов-
лює її використання як знаряддя для вчинення особливо тяжких злочинів. 
Відтак, в державі загострюється криміногенна ситуація, поширеними ста-
ють прояви шпигунства, тероризму, організованої злочинності, мародерства, 
катування, кричущі порушення прав і свобод людини та інші протиправні дії. 
Запобігання цьому можливе лише за умови функціонування дієвої системи 
органів охорони правопорядку, зокрема органів військової юстиції.
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Збройні сили – окремий і специфічний державний інститут, їх стан є показ-
ником внутрішньої стійкості будь-якої держави. Тому дуже важлива наявність 
спеціальних органів (військової юстиції), адже цивільним слідчим, прокуро-
рам і суддям досить складно здійснювати досудові розслідування та прово-
дити судовий розгляд матеріалів кримінальних проваджень, які стосують-
ся Збройних Сил України, тим більше, коли в умовах особливого періоду їх 
підрозділи вже майже два роки залучаються до участі в широкомасштабній 
антитерористичній операції. Тут наявна своя специфіка, яка вимагає особ
ливої підготовки і спеціальних знань, а також системного та постійного їх 
удосконалення, адже військовослужбові правовідносини характеризуються 
багатьма особливостями, які визначені в статутах Збройних Сил України та 
інших нормативноправових актах.

Вказані обставини й обумовлюють зв’язок загальної проблеми з найбільш 
важливими науковими та практичними завданнями щодо створення в Укра-
їні військової поліції. Тому актуальність представленого дослідження по-
яснюється також необхідністю досягнення максимальної взаємосумісності 
Збройних Сил України, інших складових сектору безпеки і оборони з відпо-
відними органами держав – членів НАТО шляхом запровадження стандартів 
Північноатлантичного альянсу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковотеоретичне під-
ґрунтя роботи становлять праці відомих правників України: П.П. Богуцького, 
Б.В. Бабіна, О.Ф. Волкова, С.І. Дячука, О.О. Зархіна, А.В. Матіоса, О.І. Медведь-
ка, М.І. Мельника, В.І. Німченка, С.Ю. Полякова, Б.М. Ринажевського, М.С. Тур-
кота, М.І. Хавронюка, В.О. Шамрая, В.П. Шевченка, В.Ю. Щербатих та інших  
науковців.

Слід визнати, що в Україні не представлено результатів комплексних на-
укових досліджень, присвячених правовому регулюванню організації і діяль-
ності військової юстиції в цілому та її складових зокрема. На наш погляд, це 
стало можливим через відсутність в Україні військовоюридичної наукової 
школи, а також ігнорування вітчизняною юридичною наукою досліджень, 
присвячених військовоправовій проблематиці. Водночас реалії сьогодення 
обумовлюють активізацію наукового інтересу до вивчення теоретичних і 
практичних проблем інституту військової юстиції.

Метою статті (завданням) є комплексний аналіз підходів науковців 
та експертів до розуміння системи і структури військової юстиції, вироблен-
ня пропозицій щодо доцільності створення військової поліції, визначення її 
компетенції та місця у системі військової юстиції і правоохоронних органів 
держави.

Виклад основного матеріалу дослідження. З огляду на розв’язану Росією  
довготривалу військову агресію доречно згадати актуальну й сьогодні думку 
колишнього військового прокурора Південного регіону генералмайора юсти-
ції М.Г. Фещука, який зазначає, що «… правова система держави повинна мати 
запас міцності, аби забезпечувати законність і правопорядок не лише в мир-
ному житті суспільства, а й у важкі воєнні часи. Ідеалістичні уявлення про те, 
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що в разі війни на окремих територіях, де відбуватимуться бойові дії, продо-
вжуватимуть функціонувати суди загальної юрисдикції та цивільні правоохо-
ронні органи, – суцільна утопія. В архівах можна прочитати цікаву розсекрече-
ну доповідну записку військового прокурора Вітебського гарнізону від липня 
1941 року. Він пише, що в місті діють лише військові органи управління, а ци-
вільні, в тому числі прокуратура, суд, міліція, – самоліквідувалися, простіше 
кажучи, розбіглися» [1]. Такого сценарію розвитку подій в Україні виключати 
не можна, тим більше вже маючи певний негативний досвід.

Окупація частини території України, військова агресія з боку Російської 
Федерації, активна діяльність терористичних організацій ставлять на пер-
ший план питання підвищення обороноздатності країни, реформування всієї  
системи органів державної влади. Одним із визначальних факторів ефектив-
ної діяльності Збройних Сил України є налагоджена система військової юсти-
ції. Зміни у системі силових структур призвели до зміщення акцентів і щодо 
військової юстиції, зростання її ролі у виконанні покладених на державу  
функцій.

Сутність військової юстиції обумовлює її складові частини. Основою систе-
ми військової юстиції є вимога дотримання дисципліни, що необхідна будь
яким збройним силам не лише для забезпечення ефективного та надійного 
виконання покладених на них завдань, а й для того, щоб не допустити зло-
вживання військовою силою. Щоб утримувати збройні сили у стані бойової 
готовності, військове командування повинне мати засоби ефективного та ді-
євого підтримання внутрішньої дисципліни. З огляду на  зазначене вбачаєть-
ся за необхідне запровадження цілісної системи військової юстиції. Випадки 
порушення військової дисципліни слід розглядати швидко й карати за них 
більш суворо, ніж за аналогічні вчинки цивільних осіб. Саме для цього, на-
приклад, збройні сили Сполучених Штатів Америки мають власний Єдиний 
кодекс військової юстиції.

За функціональною ознакою цілісну систему військової юстиції формує трі-
ада військових органів: правопорядку, нагляду та правосуддя. Відсутність хоча 
б одного з компонентів при будівництві системи військової юстиції призво-
дить до нестабільності всієї конструкції, можливості її поступової руйнації.

Вперше в Україні наміри створити військову поліцію (міліцію) було ви-
словлено ще в 1993 році у розробленому Кабінетом Міністрів України про-
екті Закону України «Про військову міліцію в складі Збройних Сил України», 
повернутому на доопрацювання з урахуванням зауважень і пропозицій комі-
сій Верховної Ради України [2].

У подальшому в своєму виступі на розширеній колегії Генеральної проку-
ратури України 9 липня 1996 року Президент України Л.Д. Кучма зазначив: 
«Ураховуючи складну криміногенну ситуацію, вважаю, що Генеральній про-
куратурі разом з Міністерством оборони необхідно повернутися до питання 
про створення військової поліції» [3, 3].

Лише через шість років після повторного розгляду зазначеного питання 
(7 березня 2002 року) було прийнято Закон України «Про Військову службу 
правопорядку у Збройних Силах України», яким започатковано діяльність 
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єдиного в Україні відомчого спеціального правоохоронного формування у 
складі Збройних Сил України, призначеного для забезпечення правопорядку 
і військової дисципліни у Збройних Силах України.

Надзвичайно важливою у контексті порушеного питання є Директива Вер-
ховного Головнокомандувача Збройних Сил України від 28 жовтня 2002 року 
№ 11/1384, якою Кабінету Міністрів України було доручено до 1 березня 
2003 року розробити і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції 
про внесення змін до Закону України «Про Військову службу правопорядку 
у Збройних Силах України» з метою поширення повноважень цієї служби на 
всі військові формування України [4, 156].

Також варто згадати й позицію колишнього Генерального прокурора 
України О.І. Медведька, який, розглядаючи проблеми реформування системи 
досудового слідства, ще у 2005 році наголошував на необхідності створен-
ня спеціального правоохоронного органу, спроможного ефективно боротися 
зі злочинністю та корупцією у Збройних Силах України й інших військових 
формуваннях держави. При цьому він запропонував надати Військовій служ-
бі правопорядку повноваження щодо проведення оперативнорозшукової 
діяльності та досудового розслідування в усіх справах про військові злочини 
та службові злочини, вчинені військовослужбовцями [5, 24–26].

Враховуючи досвід із забезпечення правопорядку в арміях найбільш роз-
винутих країн Європи та світу, в яких функціонують військові поліцейські 
сили, Указом Президента України від 8 квітня 2008 року № 311 було затвер-
джено Концепцію реформування кримінальної юстиції України, якою перед-
бачено перетворення Військової служби правопорядку у Військову поліцію 
та віднесення до її компетенції розслідування військових злочинів.

Колишній виконувач обов’язків міністра оборони України адмірал І.Й. Те-
нюх, міркуючи про стан військової юстиції в Україні та методи вдосконален-
ня її діяльності, зазначив, що відновлення військових прокуратур – це лише 
половина справи. Україні слід кардинально змінити підхід до військової юс-
тиції, зокрема створити військову поліцію та відновити військові суди. Най-
кращим прикладом застосування військової поліції є США, в яких вся верти-
каль системи цих органів об’єднана поняттям «військова юстиція». Відтак, 
доречними видаються введення у вітчизняне законодавство терміна «вій-
ськова юстиція» та, враховуючи спільну мету діяльності її органів, розгляд їх 
в одному контексті на професійній і науковій основі [6].

Нещодавно у Генеральній прокуратурі України відбулася зустріч заступ-
ника Генерального прокурора України – Головного військового прокурора 
А.В. Матіоса з представниками військової юстиції США. На зустрічі А.В. Ма-
тіос наголосив: «У країні, яка перебуває в режимі фактичної війни, має бути 
єдина система органів військової юстиції у складі військової прокуратури, 
військової поліції та військових судів. Сподіваюся, що український законода-
вець відгукнеться на цю потребу часу і ми використаємо передовий світовий 
досвід США у цій сфері» [7].

Факт великої кількості загиблих військовослужбовців через недбалість 
викликав гучний резонанс у суспільстві. Тому на початку 2015 року Прези-
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дент України доручив Кабінету Міністрів України впродовж тижня внести до 
Верховної Ради України проект Закону України «Про військову поліцію». Вже 
21 січня народні депутати М.П. Паламарчук та В.М. Король, члени Комітету 
Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохорон-
ної діяльності, зареєстрували відповідний законопроект (№ 1805), метою 
якого було створення військової поліції. Проте за результатами розгляду за-
конопроект відхилено.

Після цього було декілька спроб надати Військовій службі правопорядку 
повноваження на здійснення досудового розслідування та проведення опе-
ративнорозшукової діяльності шляхом внесення змін до статусного закону 
та деяких інших законів України. Зокрема, на це були спрямовані проекти 
законів (від 12 травня 2015 року № 2804, № 2047а, від 9 червня 2015 року 
№ 2048а), які підготували члени Комітету Верховної Ради України з питань 
національної безпеки і оборони. Однак, незважаючи на підтримку в цілому 
ідеї законопроектів, через відсутність компромісу між керівниками двох зга-
даних комітетів їх було відхилено.

Разом із тим на сьогодні в державі склалася ситуація, коли фактично в 
бойових умовах, під час виконання завдань у районі проведення антитеро-
ристичної операції система органів досудового розслідування не забезпечує 
ефективне та оперативне розслідування масових військових злочинів, що 
негативно позначається на стані боєготовності підрозділів Збройних Сил 
України, інших військових формувань держави.

Варто зазначити, що протягом 2014–2015 років ст. 216 «Підслідність» Кри-
мінального процесуального кодексу України зазнавала суттєвих законодав-
чих змін на підставі шести законів України (від 21 лютого 2014 року № 746
VII, від 23 лютого 2014 року № 767VII, від 15 квітня 2014 року № 1207VII, 
від 7 жовтня 2014 року № 1689VII, від 12 лютого 2015 року № 198VIII, від 
10 листопада 2015 року № 771VIII). Низка цих змін обумовила системну не-
збалансованість і нестабільність законодавства у вказаній сфері. Відтак, без-
системне розмежування повноважень органів досудового розслідування не 
сприяє вдосконаленню порядку кримінального провадження, створює низ-
ку критичних проблем, що можуть призвести до часткової або навіть повної 
втрати керованості у сфері зміцнення законності і правопорядку у військо-
вих формуваннях та оборонній сфері.

Останніми змінами передбачено, що з 1 березня 2016 року розслідуван-
ням військових злочинів, що натепер перебувають у провадженні слідчих 
військової прокуратури, будуть займатися слідчі Державного бюро розслі-
дувань (Бюро), яке на сьогодні утворене лише теоретично. Комплекс орга-
нізаційних, правових, кадрових і фінансових питань, які потрібно вирішити 
для практичного утворення Бюро, не дає можливості розпочати діяльність 
цього органу з 1 березня 2016 року. Тому у Верховній Раді України зареєстро-
ваний законопроект про відтермінування дати створення Бюро до 1 верес-
ня 2016 року (від 18 лютого 2016 року № 4099), розглянутий і схвалений 
на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забез-
печення правоохоронної діяльності. Однак той факт, що Верховною Радою 
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України зазначене питання не розглядалося, безальтернативно вказує, що з 
1 березня розслідування військових злочинів призупинено.

Водночас аналіз Закону України «Про Державне бюро розслідувань» свід-
чить, що на Бюро не покладається комплексне завдання стосовно забезпе-
чення законності у військових формуваннях, що на практиці не дасть мож-
ливості оперативно змінювати місце дислокації та мобільно пересуватися 
разом із військовими підрозділами для невідкладної фіксації протиправних 
діянь, проведення процесуальних дій і забезпечення якісного досудового 
розслідування «по гарячих слідах». Крім того, Бюро не є суб’єктом боротьби з 
тероризмом, що унеможливлює залучення його працівників до участі в анти-
терористичній операції та перебування їх у районах виконання військовими 
підрозділами завдань за призначенням.

У контексті таких змін стосовно уточнення підслідності органів досудо-
вого розслідування заступник Генерального прокурора України – Головний 
військовий прокурор А.В. Матіос наголосив, що «так зване реформування 
правоохоронних органів – це диверсія проти держави, адже депутати свідомо 
зазіхають на основи національної безпеки держави, умисно знищуючи єди-
ну правоохороннослідчу систему України. Бажання щось зробити без розу-
міння, як саме, призведе до повного хаосу в слідчій роботі правоохоронних 
структур. Реформи – це поступова зміна, без створення вакууму, це право-
наступність» [8].

Життєва важливість таких реформ, необхідність належного забезпечення 
національної безпеки потребує максимально обережного, науково обґрунто-
ваного підходу як до опрацювання концептуальних моментів, так і насампе-
ред до здійснення конкретних кроків щодо реформування.

Європейські експерти, коментуючи повноваження згаданого Бюро, зазна-
чили, що це буде збірний цивільний слідчий орган. І будьякі намагання його 
втручатися у військову сферу будуть абсурдом. Практичний досвід засвідчує, 
що військовий сектор держави має бути закритий від усіх цивільних органів 
в інтересах державної безпеки. Одночасно експерти наголосили, що у важ-
кій ситуації, в якій перебуває зараз Україна і, на жаль, яка має довготривалу 
перспективу, дуже доцільно спромогтися створити поліцію саме військового 
типу. В наступні декілька десятиліть саме цей тип правоохоронних органів 
буде найбільш ефективним в умовах постійної загрози, що виникає особливо 
у зв’язку з військовим конфліктом, дією незаконних збройних формувань та 
активізацією організованої злочинності. Жодна цивільна поліцейська сила 
не може замінити військову поліцейську силу в такій політичній і соціальній 
ситуації [9].

В Інституті законодавства Верховної Ради України нещодавно відбувся 
круг лий стіл, присвячений обговоренню проблем функціонування правоохо-
ронних органів, які забезпечують дотримання правопорядку у Збройних Си-
лах та інших військових формуваннях України. Під час дискусії учасники обмі-
нялися думками стосовно актуальних питань розвитку та реформування вій-
ськової юстиції в Україні, а також сформулювали пропозиції щодо відновлення 
військових судів, створення військової поліції. За результатами обговорення 
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досягнуто домовленостей про продовження активної роботи щодо науково 
експертного забезпечення реформування військової юстиції в Україні [10].

Слід зауважити, що Указом Президента України від 26 травня 2015 року 
№ 287 затверджено Стратегію національної безпеки України, у якій передба-
чено створення військової поліції, однак на сьогодні це питання залишається 
відкритим. При цьому Військова служба правопорядку (аналог військової по-
ліції) не має повноважень на здійснення досудового розслідування військо-
вих злочинів, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та 
фактично вимушена займатися лише профілактикою скоєння злочинів вій-
ськовослужбовцями Збройних Сил України.

Враховуючи напрям конституційної реформи в контексті повноважень, 
меж та способу діяльності прокуратури, а також пріоритетність реформуван-
ня системи національної безпеки та оборони, пропонується створення ціліс-
ної системи військової юстиції, яка включатиме органи:

1) військової прокуратури, прокурори якої здійснюватимуть нагляд за до-
держанням законів під час проведення слідчими військової поліції досудо-
вого розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслі-
дуванням, а також нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими 
діями органів військової поліції;

2) військової поліції (сформованої на базі Військової служби правопоряд-
ку), яка здійснюватиме досудове розслідування злочинів проти встановле-
ного порядку несення військової служби (військових злочинів), з поширен-
ням її повноважень на всі військові формування, а також у межах наданих 
повноважень проводитиме оперативнорозшукові заходи з метою поперед-
ження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, 
віднесених законом до її підслідності;

3) військових судів, діяльність яких буде спрямована на охорону від будь
яких посягань на безпеку України, боєздатність та боєготовність її Збройних 
Сил та інших військових формувань, захист прав і свобод військовослужбов-
ців та інших громадян, а також прав і законних інтересів військових частин.

Вказані пропозиції обговорено на засіданні робочої групи та схвалено у Ко-
мітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони [11].

Для їх реалізації у Комітеті підготовлено законопроекти «Про Військову 
поліцію України» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни (щодо утворення військових судів та окремих організаційних питань)», 
які, сподіваємося, будуть ухвалені найближчим часом.

Висновки. Вважаємо, що створення цілісного функціонального інституту 
військової юстиції сформує повноцінну систему органів, діяльність яких буде 
об’єднана однією метою – зміцнення законності і правопорядку у Збройних 
Силах України, інших військових формуваннях. Запровадження цих ініціатив 
сприятиме реалізації ключових пріоритетів державної політики національ-
ної безпеки, визначених у Стратегії національної безпеки України, зокрема 
щодо підвищення рівня обороноздатності держави, створення ефективного 
сектору безпеки і оборони України та приведення його складових у відповід-
ність із стандартами держав – членів НАТО та ЄС.
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Александр КОТЛЯРЕНКО

ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ  
КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВОЕННОЙ ЮСТИЦИИ В УКРАИНЕ

Осуществлен анализ подходов ученых и экспертов к пониманию системы и структуры 
военной юстиции. Рассмотрена система военной юстиции США и европейская практика 
в указанной сфере. В связи с этим отмечена необходимость создания в Украине военной 
полиции, которая соответствовала бы международным стандартам. Учитывая опыт, 
приобретенный в военном конфликте, сделан вывод про целесообразность создания це-
лостного функционального института военной юстиции в Украине.

Ключевые слова: военная юстиция; военная полиция; Военная служба правопорядка; во-
енная прокуратура; досудебное расследование.

Oleksandr KOTLIARENKO

THE MILITARY POLICE AS A PART OF MILITARY JUSTICE SYSTEM – 
PERSPECTIVES OF FORMATION IN UKRAINE

The approaches of scientists and experts to understand the system and structure of military 
justice are analyzed. The USA Military Justice system and the European practice in this area are 
examined. So it is stressed on the necessity for education in the Ukraine military police that would 
meet international standards. Given the accumulated experience in the military conflict concludes 
the feasibility of establishing a functional integrity institution of military justice in Ukraine.

Keywords: military justice; military enforcement service; Military Police; military prosecutors; 
pre-trial.


