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Зарубіжний досвід побудови і 
діяльності військових судів: 

можливості та перспективи його 
впровадження в Україні 

 

Вмєллзи кмлсйікр ла Стмгі 
Укоаїлз, якзи розває уед нмлаг фм-
рзоз омкз, ра лджакмлла мкунауія 
фапрзлз рдозрмоії лахмї гдоеавз, 
взявзйз лдмбтігліпрщ гмгаркмвмгм 
нігвзцдлля оівля могаліжауії Збоми-
лзт Сзй Укоаїлз ра ілхзт урвмодлзт 
вігнмвіглм гм жакмлу віипщкмвзт см-
окувалщ, нмпзйдлля віипщкмвмї гзп-
узнйілз і, вмглмфап, гаоалріи пмуіа-
йщлмгм жатзпру віипщкмвмпйуебмвуів 
ра фйдлів їтліт пікди. Оглзк іж вае-
йзвзт фзллзків одайіжауії узт жа-
вгалщ нмвзлла бурз дсдкрзвла гія-
йщліпрщ віипщкмвзт могалів ноавмнм-
оягку, а ракме віипщкмвзт пугів у 
пкйагі пугмвмї вйагз Укоаїлз.  

Ражмк ж рзк, у 2010 омуі жа оі-
хдлляк рмгіхлщмгм кдоівлзурва 
гдоеавз бдж гмпрарлщмгм мбґоулру-
валля пзпрдку віипщкмвзт пугів буйм 
йіквігмвалм. Рдайщлм муілыыфз пзру-
ауіы, цм пкйайапя у жв’яжку ж узк у 
псдоі ноавмпуггя в Збомилзт Сзйат 
Укоаїлз ра ілхзт віипщкмвзт смоку-
валлят, лдмбтіглзк є віглмвйдлля 
гіяйщлмпрі віипщкмвзт пугів у тмгі 

розваыфмї в Укоаїлі пугмвмї одсмо-
кз. 

Ндмбтігліпрщ сулкуімлувалля 
віипщкмвзт пугів в Укоаїлі жукмвйдла 
пндузсікмы віипщкмвмї проукруоз 
гдоеавз, ілпрзрурів Збомилзт пзй ра 
ілхзт віипщкмвзт смокувалщ, яку 
взжлафаырщ могаліжауія віглмпзл віи-
пщкмвмї пйуебз ра таоакрдо пуб’єкра 
ноавмвіглмпзл – віипщкмвмпйуебмв-
уя. Дала пндузсіка нмвзлла воатмву-
варзпя ноз одайіжауії могаліжауіилзт 
мплмв пугмупромы – нозлузнів рдоз-
рмоіайщлмпрі, пндуіайіжауії ра ілпрал-
уіилмпрі, взжлафдлзт фапрзлмы ндо-
хмы праррі 17 Закмлу Укоаїлз «Пом 
пугмупроіи і праруп пуггів» (гайі – 
Закмлу) [1], а ракме ноз взжлафдллі 
прарупу і кіпуя віипщкмвзт пугів в 
пзпрдкі пугмвмї вйагз Укоаїлз, пра-
рупу пуггів віипщкмвзт пугів. 

Позлузн рдозрмоіайщлмпрі у віи-
пщкмвмку ноавмпуггі нмвзлдл одайі-
жуварзпя фдодж урвмодлля віипщкмвзт 
пугів гаоліжмлів як кіпудвзт пугів 
жагайщлмї ыозпгзкуії (пугів ндохмї 
ілпралуії) ж уоатувалляк гзпймкауії 
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віипщк і бугмвз Збомилзт Сзй Укоа-
їлз ра ілхзт віипщкмвзт смокувалщ, 
а ракме їт могалів уноавйілля. Пмнд-
одгля ноакрзка гіяйщлмпрі віипщкм-
взт пугів в Укоаїлі пвігфзрщ ном гм-
одфліпрщ сулкуімлувалля віипщкмвзт 
пугів гаоліжмлів пакд ж уоатувалляк 
жажлафдлзт мбправзл.  

Позлузн пндуіайіжауії пйіг ода-
йіжуварз фдодж взжлафдлля ыозпгзк-
уії віипщкмвзт пугів у оаккат ыозп-
гзкуії жагайщлзт пугів, ндодгбафдлмї 
фапрзлмы гоугмы праррі 22 Закмлу 
[2]. Поз ущмку, гм нігпуглмпрі віи-
пщкмвзт пугів пйіг віглдпрз пноавз 
жажлафдлмї ыозпгзкуії, ж уоатувал-
ляк пуб’єкра віипщкмвмї пйуебз – 
віипщкмвмпйуебмвуя (віипщкмвмжм-
бмв’яжалмгм ра одждовіпра ніг фап 
номтмгедлля лзкз віипщкмвзт жбм-
оів), а ракме пйуебмвуя Збомилзт 
Сзй Укоаїлз ноз взкмлаллі лзк 
пвмїт пйуебмвзт мбмв’яжків ла рдоз-
рмоії віипщкмвмї фапрзлз (упралмвз). 
Такме гмуійщлм омжгйялурз нзралля 
цмгм віглдпдлля гм ыозпгзкуії віи-
пщкмвзт пугів козкілайщлзт номва-
гедлщ ном жймфзлз, вфзлдлі уфаплз-
какз лджакмллзт віипщкмвзт смоку-
валщ (кмкбаралрів) ла рзкфапмвм 
мкунмвалзт рдозрмоіят Дмлдущкмї ра 
Лугалпщкмї мбйапрди ра Аврмлмклмї 
Рдпнубйікз Козк. 

Позлузн ілпралуіилмпрі лдмбтіг-
лм одайіжуварз в нмоягку, упралмвйд-
лмку гйя жагайщлзт пугів, ж уоату-
валляк пндузсікз мкодкзт кардгмоіи 
пноав віипщкмвмї ыозпгзкуії.  

Заномвагедлля віипщкмвзт пугів 
у пугмву пзпрдку нмвзллм жгіиплыва-
рзпя у нмвліи вігнмвіглмпрі ж Кмл-
прзрууієы Укоаїлз і фзллзкз жакм-
лакз Укоаїлз. 

Поз ущмку, взоіхуыфз нзралля 
віглмвйдлля гіяйщлмпрі віипщкмвзт 
пугів в Укоаїлі і првмодлля в пзпрдкі 
пугмвмї вйагз лахмї гдоеавз пакд 
ракмї їт лауімлайщлмї кмгдйі, яка б 
нмвліпры вігнмвійа нмродбак пщмгм-
гдлля ра дсдкрзвлм взкмлувайа жа-
вгалля пугмфзлпрва в Збомилзт Сз-
йат ра ілхзт віипщкмвзт смокувал-
лят ж уоатувалляк бмимвзт гіи ла 
птмгі Укоаїлз, пйіг жвдолурзпя гм 

гмпвігу жаоубіелзт коаїл, гд гіырщ 
віипщкмві пугз. 

Взвфдллы жаоубіелмгм гмпвігу 
нмбугмвз і гіяйщлмпрі віипщкмвзт пугів 
нозпвяфдлі лаукмві ноауі О. С. Тка-
фука, Л. І.  Фдпдлка, В. І. Шзхкіла, 
Р. В.  Куибігз, В. В. Тмнфія, 
С. В. Овдофука, М. М. Сдлщка ра іл-
хзт гмпйіглзків. 

Вкажалзкз лаукмвуякз гмпйігед-
лі кмгдйі віипщкмвзт пугів як мкодкзт 
Євомндипщкзт гдоеав, рак і пзпрдка-
рзжмвалм уі кмгдйі жаоубіелзт гдоеав 
жа їт рзнакз, в жайделмпрі віг рмгм, фз 
сулкуімлуырщ віипщкмві пугз ла нмп-
ріиліи мплмві в кзолзи фап, фз йзхд у 
віипщкмвзи, абм гйя жгіиплдлля пугм-
фзлпрва прмпмвлм віипщкмвмпйуебмв-
уів, кмроі взкмлуырщ жавгалля нмжа 
кдеакз гдоеавз (ла віипщкмвзт ба-
жат, кмоабйят), якзк фзлмк кмкнйдк-
руырщпя (віипщкмвзкз абм узвійщлзкз 
пуггякз) рмцм. 

Ражмк ж рзк, нзраллы вномва-
гедлля гмпвігу жаоубіелзт гдоеав 
пвіру, ндох жа впд ж омжвзлдлзкз 
гдкмкоаріякз, ноз взоіхдллі нзрал-
ля віглмвйдлля гіяйщлмпрі віипщкмвзт 
пугів в Укоаїлі ра нмбугмві ракмї ла-
уімлайщлмї кмгдйі, яка б вігнмвігайа 
взкйзкак пщмгмгдлля ра уоатмвувайа 
бмимву гіяйщліпрщ Збомилзт Сзй 
Укоаїлз ра ілхзт віипщкмвзт смоку-
валщ в тмгі мндоауії Об’єглалзт Сзй 
ла птмгі лахмї гдоеавз, гмпйіглзка-
кз лайделмї увагз лд нозгійдлм, цм 
жукмвзйм лдмбтігліпрщ галмгм гмпйі-
гедлля.  

Тмку, кдрмы лаукмвмї нубйікауії 
є взоіхдлля нзралля ном гмуійщліпрщ 
жанмжзфдлля гмпвігу нмбугмвз і гія-
йщлмпрі віипщкмвзт пугів жаоубіелзт 
гдоеав ра кмейзвмпрі і ндопндкрзвз 
имгм вномвагедлля в Укоаїлі. 

Оред, жгіглм гмгарку гм жвіру 55-ї 
жупроіфі Кдоівлмгм Кмкірдру ж ноав 
йыгзлз Рагз Євомнз – Мдкмоалгу-
ку Рагз Євомнз ном пугмфзлпрвм у 
віипщкмвзт пугат (Сроапбуог, 17-20 
фдовля 2003 омку) кмела взгійзрз 
роз рзнз гдоеав, у якзт гіырщ віипщ-
кмві пугз [3, 4]. 

Пдохзи рзн – гдоеавз, у якзт 
віипщкмві пугз гіырщ ла нмпріиліи 
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мплмві (як в кзолзи рак і віипщкмвзи 
фап, як ла рдозрмоії коаїлз, рак і ла 
віипщкмвзт бажат нмжа кдеакз гдо-
еавз). У ракзт гдоеават віипщкмві 
пугз гіырщ як пакмпріилі могалз пу-
гмвмї вйагз в кзолзи ра віипщкмвзи 
фап гйя омжгйягу козкілайщлзт, аг-
кіліпроарзвлзт і гзпузнйілаолзт 
пноав віипщкмвмпйуебмвуів. Дм ракзт 
гдоеав віглмпярщпя: Вдйзкмбозралія, 
Іпналія, Швдиуаоія, Ірайія, Калага, 
Кзраи, США, коаїлз Ларзлпщкмї 
Акдозкз, ноакрзфлм упі коаїлз км-
йзхлщмгм СРСР, Іойалгія, Туодффз-
ла, Сймваффзла. Дм уієї гоунз пйіг 
віглдпрз ракме і Рдпнубйіку Пмйщца. 

Дм гоугмгм рзну віглмпярщпя 
гдоеавз жі «жкіхалмы» ыозпгзкуієы 
віипщкмвзт пугів – віипщкмві пугз 
сулкуімлуырщ ноз жагайщлзт узвійщ-
лзт пугат. 

Хаоакрдолзк гйя ущмгм рзну є рд, 
цм ноз жагайщлзт пугат ла нмпріиліи 
мплмві гіырщ пндуіайіжмвалі віипщкмві 
проукруоз: найарз, віггійз, оагз, мсі-
пз. Нажвалі проукруоз як ноавзйм 
смокуырщпя ж мсіудоів-ыозпрів абм 
каырщ жкіхалзи пкйаг – вкйыфаырщ 
як віипщкмвзт рак і узвійщлзт пуггів. 

Дм уієї гоунз віглмпярщпя: Фоал-
уія, Нігдойалгз, Нмовдгія, Філйял-
гія, Угмоцзла, Бмйгаоія, Бдйщгія, 
Хмоварія. 

Дм родрщмгм рзну лайдеарщ гдо-
еавз, у кмрозт віипщкмві пугз гіырщ 
йзхд ла рдозрмоії віипщкмвзт баж жа 
кдеакз гдоеав абм у віипщкмвзи фап. 
У кзолзи фап віипщкмві пугз ла рд-
озрмоії гдоеав лд гіырщ, козкілайщлі 
пноавз прмпмвлм віипщкмвмпйуебмвуів 
омжгйягаырщ узвійщлі пугз жагайщлмї 
ыозпгзкуії. 

Поз ущмку, мпмбйзвіпры ущмгм 
рзну є рд, цм в ракзт коаїлат лджва-
еаыфз ла вігпурліпрщ віипщкмвзт пу-
гів в кзолзи фап, номгмвеує гіярз 
мкодкд віипщкмвм-козкілайщлд жакм-
лмгавпрвм. В ракзт коаїлат сулкуім-
луырщ віипщкмві гзпузнйілаолі пугз, 
а ноз омжгйягі козкілайщлзт пноав 
прмпмвлм віипщкмвмпйуебмвуів гм 
пкйагу пугу кмеурщ вкйыфарзпя віи-
пщкмві пуггі. Тмку лд кмела првдо-
геуварз, цм в ноавмвзт пзпрдкат узт 

гдоеав нмвліпры вігпурлє віипщкмвд 
ноавмпуггя.  

Дм родрщмгм рзну гдоеав лайд-
еарщ: Авпроія, ФРН, Чдпщка Рдпнуб-
йіка, Далія, Гоужія. 

Сдодг гдоеав ндохмгм рзну пйіг 
взгійзрз могаліжауіилу проукруоу, 
кіпуд в пзпрдкі пугмвмї вйагз, жакм-
лмгавфд жабджндфдлля ра нмоягмк 
гіяйщлмпрі  віипщкмвзт пугів у Пмйщ-
пщкіи Рдпнубйіуі.  

Наибійщх ґоулрмвлм кмгдйщ віи-
пщкмвзт пугів Рдпнубйікз Пмйщца 
гмпйігедла лаукмвуякз Сдлщкмк 
М. М. у праррі «Оогаліжауія віипщкм-
вмгм пугмфзлпрва в Рдпнубйіуі Пмйщ-
ца» [5, п. 45-48] ра Тмнфієк В. М. у 
праррі «Ммгдйі пзпрдк віипщкмвзт пугі 
у коаїлат Євомндипщкмгм Смыжу: нмоів-
ляйщлм-ноавмвзи алайіж» [6, п. 170-174]. 

У Пмйщці пкйаг віипщкмвзт пугів, 
їт праруп, сулкуії ра нмвлмваедлля 
одгуйыырщпя Кмлпрзрууієы Рдпнуб-
йікз Пмйщца, жакмлмк віг 21 пдонля 
1997 омку «Поавм ном упроіи віипщ-
кмвзт пугів» (Ustawa z dnia 21 
sierpnia 1997 r. – «Prawo o ustroju 
sądуw wojskowych») ра жакмлмк віг 
27 йзнля 2001 омку «Поавм ном 
упроіи жагайщлзт пугів» [7]. 

Віипщкмві пугз жгіиплыырщ ноа-
вмпуггя в козкілайщлзт пноават у 
Збомилзт пзйат Рдпнубйікз Пмйщца. 
У взнагкат, ндодгбафдлзт жакмлмк, 
віипщкмві пугз взкмлуырщ ноавмпуггя 
в козкілайщлзт пноават нм віглм-
хдллы гм мпіб, цм лд лайдеарщ, гм 
Збомилзт пзй Рдпнубйікз Пмйщца, а 
ракме цмгм ілхзт пноав, цм ндодга-
лі гм лзт мкодкзкз жакмлмгавфзкз 
акракз. 

Віипщкмвзкз пугакз є віипщкмві 
мкоуелі пугз і віипщкмві пугз гаолі-
жмлів. Віипщкмві пугз гаоліжмлів, якзт 
лайіфуєрщпя 10, лайдеарщ гм пугів 
ндохмї ілпралуії, а віипщкмві мкоуелі 
пугз, їт 2 – омжрахмвалі у Ваохаві ра 
Пмжлалі, гіырщ як андйяуіилі нм віг-
лмхдллы гм взомків гаоліжмллзт 
пугів. В мкодкзт кардгмоіят пноав 
віипщкмві мкоуелі пугз омжгйягаырщ 
пноавз як пугз ндохмї ілпралуії. 

Віипщкмві гаоліжмллі ра мкоуелі 
пугз мфмйыырщ гмймва пугу ра имгм 
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жапрунлзк. Гмйів віипщкмвзт гаолі-
жмллзт ра мкоуелзт пугів, їт жапрун-
лзків нозжлафає ра жвійщляє ж-нмкіе 
пуггів узт пугів Міліпро ыпрзуії Рд-
пнубйікз Пмйщца жа жгмгмы кдоівлз-
ка мбмомллмгм вігмкпрва гдоеавз. 
Гмймва віипщкмвмгм мкоуелмгм пугу 
кдоує омбмрмы ущмгм пугу і є бджнм-
пдодглік лафайщлзкмк гйя пуггів ра 
ілхзт ноауівлзків ущмгм пугу, а ра-
кме гйя гмйів віипщкмвзт гаоліжмл-
лзт пугів, цм жлатмгярщпя ла рдозрм-
оії вігнмвіглмгм мкоуелмгм пугу [5, 
п. 45–48]. 

Згіглм ж § 1 пр. 1 Закмлу РП 
«Поавм ном упроіи віипщкмвзт пугів» 
віипщкмві пугз жгіиплыырщ пугмфзлп-
рвм в Збомилзт пзйат Рдпнубйікз 
Пмйщца в козкілайщлзт пноават, а 
ракме в ілхзт пноават, якцм вмлз 
ндодгалі гм їт кмкндрдлуії фзллзк 
жакмлмгавпрвмк. Щм прмпуєрщпя коз-
кілайщлмгм пугмфзлпрва, нігпугліпрщ 
віипщкмвзт пугів ндодгбафдла козкі-
лайщлм-номудпуайщлзк кмгдкпмк 
Пмйщці.  

Оред, мплмвлмы йалкмы віипщкм-
вмгм пугмфзлпрва, цм омжгйягає пноа-
вз в ндохіи ілпралуії, є віипщкмвзи 
гаоліжмллзи пуг. Віипщкмвзи гаолі-
жмллзи пуг омжгйягає в ндохіи ілпра-
луії упі пноавз, коік рзт, які нігпуглі, 
жгіглм фзллмгм жакмлмгавпрва, ілхзк 
пугак. Такзкз пноавакз є, ланоз-
кйаг, пноавз, нігпуглі в ндохіи іл-
пралуії віипщкмвзк мкоуелзк пугак 
[5, п. 45–48]. 

Віипщкмва найара Вдотмвлмгм пу-
гу Пмйщці є андйяуіилмы ілпралуієы 
цмгм пноав, які омжгйягайзпя мкоуе-
лзкз пугакз як пугакз ндохмї іл-
пралуії, а ракме капауіилмы ілпралуі-
єы цмгм упіт пноав, які омжгйягайз 
віипщкмві пугз. Коік рмгм, гм ыозп-
гзкуії віипщкмвмї найарз лайдеарщ 
омжгйяг пноав ном гзпузнйілаолі 
ноавмнмоухдлля віипщкмвзт пуггів, 
віипщкмвзт номкуомоів, ыозпкмлпуйщ-
рів, які є віипщкмвмпйуебмвуякз абм 
узвійщлзкз пйуебмвуякз Збомилзт 
пзй Рдпнубйікз.  

 Діяйщліпрщ віипщкмвзт пугів кмл-
ромйыєрщпя узвійщлмы вйагмы гдо-
еавз. Так, кіліпро Науімлайщлмгм 

жатзпру жа жгмгмы кіліпроа ыпрзуії 
ніпйя нмгмгедлля ж Ддоеавлмы оа-
гмы пугмфзлпрва, хйятмк нозилярря 
омжнмоягедлля, првмоыє і йіквігмвує 
віипщкмві пугз, а ракме взжлафає їт 
кіпуджлатмгедлля і ілхі таоакрдозп-
рзка, каыфз ла кдрі оауімлайщлм мо-
галіжуварз жгіиплдлля віипщкмвмгм 
пугмфзлпрва хйятмк впралмвйдлля 
кійщкмпрі пугів, їт храру, омжраху-
валля вігнмвіглм гм кіпуя гзпймкауії 
віипщкмвзт смокувалщ Збомилзт пзй. 
Поз ущмку, одайіжуєрщпя нозлузн 
гмпруну гм ноавмпуггя, пкмомфдлля 
розваймпрі пугмвмгм омжгйягу пноав, 
їт омжгйяг номрягмк омжуклмгм пром-
ку, гаоалрувалля одайіжауії ноава ла 
нмжмв (пугмвзи жатзпр). Поз нозиля-
рі оіхдлщ цмгм урвмодлля ра кіпуя 
омжрахувалля віипщкмвзт пугів ракме  
бдоурщпя гм увагз нмродбз Збомилзт 
пзй в оажі мгмймхдлля кмбійіжауії і 
ніг фап віилз (вмєллмгм пралу). 

Пдодгйяг оіхдлщ віипщкмвзт пу-
гів жгіиплыєрщпя Вдотмвлзк пугмк, а 
могаліжауіилзи і агкіліпроарзвлзи 
лагйяг лайдезрщ гм нмвлмваедлщ 
Міліпрдопрва ыпрзуії, у пкйагі якмгм 
гіє Дднаоракдлр віипщкмвзт пугів. 

Суггякз віипщкмвзт пугів Рдпну-
бйікз Пмйщца кмеурщ бурз йзхд 
кагомві віипщкмвмпйуебмвуі, які ном-
тмгярщ гіиплу віипщкмву пйуебу. Дія-
йщліпрщ віипщкмвзт пугів сілалпуєрщ-
пя ж вігмпмбйдлзт быгедрлзт кмхрів 
мбмомллмгм вігмкпрва. 

Такзк фзлмк, рощмтйалкмва 
проукруоа кмгдйі віипщкмвзт пугів 
Пмйщпщкмї Рдпнубйікз, жакмлмгавфд 
жабджндфдлля ра нозлузнз їт гіяйщ-
лмпрі, ыозпгзкуія прмпмвлм пноав, які 
лзкз омжгйягаырщпя рмцм, алаймгіфлі 
рзк, цм гіяйз гм йіквігауії віипщкм-
взт пугів в Укоаїлі у вдодплі 
2010 омку. 

Тмку, ла ндодкмлалля аврмоа, у 
оажі нозилярря жакмлмгавудк жкіл гм 
Закмлу Укоаїлз «Пом пугмупроіи і 
праруп пуггів» цмгм віглмвйдлля гія-
йщлмпрі віипщкмвзт пугів ра нозиляр-
ря Закмлу Укоаїлз «Пом влдпдлля 
жкіл гм Закмлу Укоаїлз «Пом пугм-
упроіи і праруп пуггів» цмгм віипщкм-
взт пугів», номдкр якмгм 22 роавля 
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2018 омку влдпдлзи ла омжгйяг Вдо-
тмвлмї Рагз Укоаїлз лаомглзк гдну-
рармк Укоаїлз Вірайієк Куноієк, 
гмуійщлм взкмозпрарз гмпвіг Пмйщпщ-
кмї Рдпнубйікз ноз смокуваллі пзп-
рдкз віипщкмвзт пугів в Укоаїлі [8]. 

Дмпйігедллы нзралля віглмв-
йдлля гіяйщлмпрі віипщкмвзт пугів в 
Укоаїлі нозпвяфдла прарря С. В. Овд-
офука «Віипщкмві пугз – лдмбтігла 
пкйагмва віипщкмвмї ыпрзуії в Укоаї-
лі» [9]. 

   Аврмо праррі гмпзрщ аогукдлрм-
валм мбґоулрмвує лдмбтігліпрщ віглм-
вйдлля гіяйщлмпрі ракмї ваейзвмї 
пкйагмвмї віипщкмвмї ыпрзуії як віи-
пщкмві пугз. Ражмк ж рзк, ла лаху 
гукку, кіпуд віипщкмвзт пугів в пзп-
рдкі пугмвмї вйагз Укоаїлз – як пнд-
уіайіжмвалзт, лзк взжлафдлм нмкзй-
кмвм, ж мгйягу ла лапрунлд. 

Змкодка, у праррі жажлафдлм, цм 
пндузсіка пугмвзт пноав мбукмвйыє 
козрдоії пндуіайіжауії пугів: 
пуб’єкрзвлзи і гайуждвзи. В мплмву 
ндохмгм нмкйагдлзи ноавзи праруп 
пуб’єкра пугмфзлпрва (лднмвлмйірліи, 
віипщкмвмпйуебмвдущ, пуб’єкр вйаг-
лзт нмвлмваедлщ, пуб’єкр гмпнмгаоы-
валля, нмпагмва мпмба і р.г.), гоугзи 
– взжлафаєрщпя нодгкдрмк, таоакрд-
омк ноавмвіглмпзл (нубйіфлм-ноавмві 
пнмоз, роугмві ноавмвіглмпзлз, нард-
лрлі пундодфкз і р. г.). Сндуіайіжауія 
пугів ндодгбафає, ндодгупік, впралмв-
йдлля кмйа пноав, які вмлз нмвзллі 
омжгйягарз. З уієы кдрмы жакмлмга-
вдущ взгійяє жа гмнмкмгмы ноавзй 
пндуіайщлмї ра ндопмлайщлмї нігпуг-
лмпрі кардгмоіы пноав і, кдоуыфзпщ 
козрдоіякз пндуіайіжауії, првмоыє 
мпмбйзвзи пуг абм номвмгзрщ пндуіа-
йіжауіы у лаявліи пугмвіи упралмві. 
Кмлпроуывалля гмгаркмвзт козрдоіїв 
пндуіайіжауії взгаєрщпя лдгмуійщлзк 
[10]. 

Дайі С. В. Овдофук омбзрщ вз-
плмвмк ном рд, цм віипщкмві пугз гм-
уійщлм взжларз пндуіайіжмвалзкз ра 
првмозрз аврмлмклу нігпзпрдку віи-
пщкмвзт пугів, воатувавхз їт пндуз-
сіку ноз одайіжауії жапаг рдозрмоіа-
йщлмпрі, ієоаотіфлмпрі ра ілпралуіилм-
прі [11]. 

Ражмк ж рзк, як жажлафаймпщ взцд 
нозлузн пндуіайіжауії пйіг одайіжува-
рз фдодж взжлафдлля ыозпгзкуії віи-
пщкмвзт пугів у оаккат ыозпгзкуії 
жагайщлзт пугів, ндодгбафдлмї фапрз-
лмы гоугмы праррі 22 Закмлу [1]. Поз 
ущмку, гм нігпуглмпрі віипщкмвзт 
пугів пйіг віглдпрз пноавз жажлафдлмї 
ыозпгзкуії, ж уоатувалляк пуб’єкра 
віипщкмвмї пйуебз – віипщкмвмпйуе-
бмвуя, а ракме пйуебмвуя Збомилзт 
Сзй Укоаїлз ноз взкмлаллі лзк пвм-
їт пйуебмвзт мбмв’яжків ла рдозрмоії 
віипщкмвмї фапрзлз (упралмвз), уфап-
лзка лджакмллмгм віипщкмвмгм смо-
кувалля (кмкбаралра). 

Оред, гм кмкндрдлуії віипщкмвзт 
пугів пйіг віглдпрз пноавз: ном козкі-
лайщлі ноавмнмоухдлля, ндодгбафдлі 
Рмжгіймк XIX Козкілайщлмгм кмгдкпу 
Укоаїлз «Зймфзлз номрз впралмвйд-
лмгм нмоягку лдпдлля віипщкмвмї пйу-
ебз (віипщкмві жймфзлз); ном упі коз-
кілайщлі ноавмнмоухдлля, вфзлдлі 
віипщкмвмпйуебмвуякз (віипщкмвмжм-
бмв’яжалзкз ра одждовіпракз ніг фап 
номтмгедлля лзкз віипщкмвзт жбмоів) 
Збомилзт Сзй Укоаїлз, ілхзт урвм-
одлзт вігнмвіглм гм Закмлу віипщкм-
взт смокувалщ, у рмку фзпйі ном 
козкілайщлі ноавмнмоухдлля вкажа-
лзт мпіб, вфзлдлі в гоуні ж узвійщлз-
кз мпмбакз, якцм тмфа б мглд вфзлд-
лд козкілайщлд ноавмнмоухдлля нд-
одгбафдлд Рмжгіймк XIX Козкілайщ-
лмгм кмгдкпу Укоаїлз; ном козкілайщ-
лі ноавмнмоухдлля, вфзлдлі пйуебмв-
уякз Збомилзт Сзй Укоаїлз, ілхзт 
урвмодлзт вігнмвіглм гм Закмлу віи-
пщкмвзт смокувалщ ніг фап взкмлалля 
лзкз пвмїт пйуебмвзт мбмв’яжків; ном 
козкілайщлі ноавмнмоухдлля, вфзлдлі 
уфаплзкакз лджакмллзт віипщкмвзт 
смокувалщ (кмкбаралрів) ла рзкфапм-
вм мкунмвалзт рдозрмоіят Дмлдущкмї 
ра Лугалпщкмї мбйапрди, Аврмлмклмї 
Рдпнубйікз Козк; пноавз ном агкіліп-
роарзвлі ноавмнмоухдлля, вфзлдлі 
віипщкмвмпйуебмвуякз, ілхзт урвм-
одлзт вігнмвіглм гм Закмлу віипщкм-
взт смокувалщ, а ракме пйуебмвуякз 
узт смокувалщ ніг фап взкмлалля 
лзкз пвмїт пйуебмвзт мбмв’яжків; аг-
кіліпроарзвлі пноавз у нмоягку, впра-
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лмвйдлмку Кмгдкпмк агкіліпроарзв-
лмгм пугмфзлпрва Укоаїлз цмгм ноз-
илярря, номтмгедлля ра жвійщлдлля ж 
віипщкмвмї пйуебз. 

Тмбрм, воатмвуыфз гайуждвзи 
козрдоіи жаномнмлмвалмї ыозпгзкуії 
цмгм омжгйягу пноав віипщкмвзкз 
пугакз, нігправ віглмпзрз їт гм пнд-
уіайіжмвалзт лдкає.   

Такзк фзлмк, у оажі нозилярря 
Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз жаномнм-
лмвалзт жкіл гм Закмлу Укоаїлз 
«Пом пугмупроіи і праруп пуггів» ра  
віглмвйдлля гіяйщлмпрі віипщкмвзт 
пугів у лахіи гдоеаві гмуійщлм взкм-
озпрарз гмпвіг Пмйщпщкмї Рдпнубйікз 
ноз смокуваллі пзпрдкз віипщкмвзт 
пугів. Поз ущмку, пйіг воатуварз лд-
мбтігліпрщ урвмодлля рощмт йалкмвмї 
проукруоз кмгдйі віипщкмвзт пугів, 

жакмлмгавфд жабджндфдлля ра нозл-
узнз їт гіяйщлмпрі, ыозпгзкуія прм-
пмвлм пноав, які лзкз омжгйягаырщпя, 
алаймгіфлм віипщкмвзк пугак Пмйщ-
пщкмї Рдпнубйікз. Міпуд віипщкмвзт 
пугів в пзпрдкі пугмвмї вйагз Укоаї-
лз – уд пугз жагайщлмї ыозпгзкуії, ж 
уоатувалляк пуб’єкра віипщкмвмї 
пйуебз – віипщкмвмпйуебмвуя (віи-
пщкмвмжмбмв’яжалмгм ра одждовіпра ніг 
фап номтмгедлля лзкз віипщкмвзт 
жбмоів), пйуебмвуя Збомилзт Сзй 
Укоаїлз ноз взкмлаллі лзк пвмїт 
пйуебмвзт мбмв’яжків ла рдозрмоії 
віипщкмвмї фапрзлз (упралмвз), а ра-
кме уфаплзка лджакмллзт віипщкмвзт 
смокувалщ (кмкбаралра) ла рзкфапм-
вм мкунмвалзт рдозрмоіят Дмлдущкмї 
ра Лугалпщкмї мбйапрди ра Аврмлмк-
лмї Рдпнубйікз Козк. 
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Бмбомв Ю. О. Заоубіелзи гмпвіг нмбугмвз і гіяйщлмпрі віипщкмвзт пугів: кме-
йзвмпрі ра ндопндкрзвз имгм вномвагедлля в Укоаїлі 

Вмєллзи кмлсйікр ла птмгі Укоаїлз ра лджакмлла мкунауія агодпмомк фапрзлз рд-
озрмоії лахмї гдоеавз взявзйз лдмбтігліпрщ віглмвйдлля гіяйщлмпрі віипщкмвзт пугів у 
пкйагі пугмвмї вйагз Укоаїлз. У праррі омжгйялурм кмгдйі віипщкмвзт пугів жаоубіелзт 
коаїл, жмкодка мкодкзт коаїл Євомндипщкмгм Смыжу, ра кмейзвмпрі і ндопндкрзвз 
вномвагедлля гмпвігу нмбугмвз і гіяйщлмпрі віипщкмвзт пугів узт коаїл в Укоаїлі.  

Кйюфмві пймва: віипщкмві пугз, кмгдйі віипщкмвзт пугів, ыозпгзкуія віипщкмвзт 
пугів, пугмфзлпрвм в Збомилзт Сзйат, ноава віипщкмвмпйуебмвуів, віипщкмвзи кмлс-
йікр.   

 
 
Бмбомв Ю. А. Заоубделши мншр пмжгалзя з гдярдйщлмпрз вмдллшт пугмв: вмж-

кмелмпрз з ндопндкрзвш влдгодлзя дгм в Укоазлд 
Вмдллши кмлсйзкр ла вмпрмкд Укоазлш з лджакмллая мккунаузя агодппмомк фап-

рз рдоозрмозз лахдгм гмпугаопрва номявзйз лдмбтмгзкмпрщ вмппмжгалзя гдярдйщлмпрз 
вмдллшт пугмв в пмправд пугдблми вйапрз Укоазлш. В прарщд оаппкмродлш кмгдйз вм-
дллшт пугмв жаоубделшт гмпугаопрв, в фапрлмпрз мргдйщлшт проал Евомндипкмгм Смы-
жа, вмжкмелмпрз з ндопндкрзвш влдгодлзя мншра пмжгалзя з гдярдйщлмпрз вмдллшт 
пугмв ързт проал в Укоазлд.  

Кйюфдвшд пймва: вмдллшд пугш, кмгдйз вмдллшт пугмв, ыозпгзкузя вмдллшт пу-
гмв, пугмномзжвмгпрвм в Вммоуедллшт Сзйат, ноава вмдллмпйуеацзт, вмдллши кмлс-
йзкр. 

 
 
Bobrov Y. International experience of military courts establishment and operation: 

opportunities and possibilities of its implementation in Ukraine  
Armed conflict on the East part of Ukraine and unlawful occupation of the part of our 

state showed the necessity to reestablish military courts in the judicial system in Ukraine. 
In this academic paper models of military courts from other countries, particularly 
European Union countries are described, as well as opportunities and possibilities of 
implementation these countries experience in establishment and operation military courts in 
Ukraine.  

Key words: military courts, military courts models, military courts jurisdiction, justice 
in the Armed Forces, personnel rights, armed conflict.  . 

 




