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У статті розглянуто проблеми формування відповідального ставлення
працівників ОВС до виконання принципів законності та захисту прав і свобод
людини в процесі виконання своїх обов'язків щодо протидії правопорушенням.
Окреслено компетенцію ОВС України щодо забезпечення прав людини й гро
мадянина, що складається з відповідних повноважень. Виділено основні причи
ни вчинення цих правопорушень працівниками підрозділів ОВС (сама специ
фіка правоохоронної діяльності, а іноді це пов'язано з недостатнім рівнем їх
професійних, моральних та психологічних якостей, відсутністю в них необхід
ної впевненості у важливості та відповідальності їх суспільної ролі). Визначено
основні заходи щодо усунення факторів, які впливають на порушення законно
сті та прав і свобод людини в діяльності працівників міліції.
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П остановка проблеми. Дослідж ення практичних підрозділів орга
нів внутріш ніх справ свідчить, щ о їх діяльність носить високий латент
ний рівень неправомірного застосування сили до підозрю ваних, обвину
вачених, адміністративно затриманих і навіть до свідків та потерпілих.
Водночас агресивна поведінка виправдовується цілями - ш видким і пов
ним виявленням, припиненням та розслідуванням злочину, притягнен
ням до кримінальної відповідальності винних, захистом прав і законних
інтересів потерпілих.
У процесі розбудови правової держ ави набуває актуальності потре
ба протидії поруш енням, учинених п рацівникам и О ВС при здійсненні
правоохоронної діяльності, та визначення заходів, спрямованих на їх
попередження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досягнуті успіхи в дослі
дженні загальних проблем дотримання законності та прав і свобод людини в
діяльності правоохоронних органів досліджувалися в працях О.М. Бандурки,
О.М. Джужи, І.П. Козаченка, Я.Ю. Кондратьєва, М.Й. Курочки,
О.Р. Михайленка, Д.Й Никифорчука, В.Л. Регульського, Ю.І. Римаренка, І.В.
Сервецького, В.В. Сергєєва, В.Я. Тація, Ю.С. Ш емшученка В.А. Ященка та ін.
Указані вчені визначаю ть при нципи законності та дотримання прав
і свобод
лю дини
в
правоохоронній
діяльності
таким
чином:
О.М. Бандурка зазначає, щ о при нципи законності та дотримання п рав і
свобод лю ди ни й громадянина, як принципи оперативно-розшукової дія
льності, викликають необхідність виконання правового режиму отриман
ня, перевірки й використання оперативно-розшукової інформації. [1, с.92].
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І.П. Козаченко наголош ує, щ о закріплення гарантій законності під
час здійснення оперативно-розш укових заходів є правовими передумо
вами ф ормування вимог допустим ості застосування в процесі розсліду
вання злочину їх результатів [2, с.758].
О.М . Д жужа та Д.Й. Н икиф орчук розглядаю ть законність у правоо
хоронній діяльн ості як загальноправовий принцип на конкретногалузевому рівні, тобто поняття законності виступає як ідея, система пог
лядів, висловлених у праві, і як принцип права, щ о реалізується в конк
ретних умовах протидії злочинності [2, с.48-50].
Ю.С. Ш емш ученко стверджує, щ о законність - це один із головних
принципів організації суспільного життя, сутність якого полягає в точ
ному й неухильному виконанні законів усіма, кому ці закони адресовані;
є основою правового режиму й правопорядку в держ аві й суспільстві. Він
заф іксований у Конституції України. Відповідно до неї закони та інш і
нормативно-праві акти ухвалю ю ться на основі Конституції та відповідно
д о її полож ень (ст. 8); органи законодавчої, виконавчої та судової влади
здійсню ю ть свої повноваж ення у встановлених Конституцією меж ах та
відповідно до законів У країни (ст. 6); кож ен громадянин зобов'язаний
неухильно дотрим уватися Конституції та законів України, не посягати
на права і свободи, честь і гідність інш их лю дей (ст. 68) [3, с. 290].
У сіх вчених поєднує те, щ о принципи законності та дотримання
прав і свобод лю дини в правоохоронній діяльності передбачає наявність
необхідної правової основи діяльн ості підрозділів ОВС, заборону здійс
нення її д ля досягнення цілей і виконання завдань, які не передбачені
законами, обов'язковість дотри м анн я всіх вимог, щ о стосую ться підстав
та порядку протидії злочинності.
Ф орм ування цілей. М етою дослідж ення є визначення поруш ень за
конності та прав і свобод лю дини в діяльн ості органів внутріш ніх справ
та окреслення основних заходів щ одо їх запобігання.
Виклад основного матеріалу. З набуттям незалежності в Україні поча
лися демократичні перетворення, спрямовані на формування громадянсько
го суспільства, розбудову правової держави, у якій, згідно з Конституцією,
людина, її життя і здоров'я, честь, гідність, недоторканність та безпека визна
ються найвищою соціальною цінністю. Це, передусім, визначає зміст і спря
мованість діяльності держави та всіх її органів щодо забезпечення цих досяг
нень світової цивілізації як одним із головних її обов'язків.
Конституція України (ст. 3) наголош ує, щ о лю дина, її життя і здоро
в'я, честь і особиста гідність, недоторканність і безпека є найвищ ими со
ціальними цінностями держ ави, тому захист громадян від жорстоких,
нелю дських або таких, щ о принижую ть гідність, ф орм поводж ення чи
покарання є одним з пріоритетних завдань влади.
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Для реалізації основних прав і свобод лю дини та громадянина недо
статньо задекларувати їх на законодавчому ріні, необхідно реально забез
печити, тобто за допомогою соціальних, матеріальних, праворегулювальних та правоохоронних заходів гарантувати їх реальне існування, щ о особ
ливо важливо для такої ф орми реалізації прав і свобод, як використання.
Україна, ратиф ікувавш и Європейську конвенцію про захист прав та
основополож них свобод лю ди ни Законом У країни «П ро ратиф ікацію
Конвенції про захист прав лю ди ни і основополож них свобод лю дини
1950 року», П ерш ий протокол та протоколи № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції,
інкорпорую чи К онвенцію в національну правову систему, визнала обо
в'язковою ю рисдикцію Європейського суду з прав лю дини в усіх питан
нях, щ о торкаю ться тлумачення й застосування Конвенції.
Україна, будучи учасником М іжнародного пакту п ро громадські та
політичні права, К онвенції О О Н п роти катувань і Є вропейської конвен
ції захисту прав лю дини та основополож них свобод, зобов'язалася гаран
тувати право громадян не бути підданим катуванням та поганому пово
дж енню з боку держ авних службовців. Це право є абсолютним: ніякі об
ставини не мож уть виправдати застосування катувань. Воно захищ ається
Конституцією України, оскільки стаття 28 гарантує: «ніхто не може бути
підданий катуванню, жорстокому, нелю дському або такому, щ о прини
жує його гідність, поводж енню чи покаранню ». Водночас скарги на кату
вання й ж орстоке поводж ення залиш аю ться досить пош иреними в прак
тиці правозахисних організацій.
Д о найбільш небезпечних посягань на особисті права лю дини на
леж ить незаконне застосування д о неї ф ізичного або психічного насильс
тва, зокрема, катування, яке означає будь-яку дію якою будь-якій особі
навмисне спричиняю ться сильний біль, або страждання, ф ізичне чи мо
ральне, щ об отримати від неї або від третьої особи відомості чи визнан
ня, покарати її за дію , яку вчинила вона або третя особа чи в учиненні
якої вона підозрюється.
У діяльності працівників міліції факти жорстокого поводження з гро
мадянами не лиш е мають місце, але є досить розповсюдженим явищем.
П оруш ення законності й ди сц иплін и може бути наслідком свідомо
го невиконання працівником міліції служ бових обов'язків, зневаж ливого
ставлення до п рав і законних інтересів громадян, нестриманості, невмін
ня орієнтуватися й діяти в складній обстановці тощо.
М аючи широкі повноваження, окремі правоохоронці у своїх діях не
уникають брутального насильства, щ о є навмисним та протиправним за
стосуванням сили працівниками міліції, які свідомо перевищують повно
важення, надані їм. Подібно до правопорушників, які ретельно планують
злочини, брутальні працівники міліції, зазвичай, удаються до запобіжних
заходів і їх злочинні дії залиш аються невиявленими.
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Трапляються також випадки застосування надмірної сили, або як ре
зультат непридатності чи недбалості працівника міліції, або ж коли вони
виявляються неспроможними розібратися з ситуацією, у якій вони опини
лися, без зайвого чи надто нерозважливого застосування сили [4, с.7].
Проблема катувань - одна з найбільш важких. У суспільній думці іс
нує стійке уявлення, щ о заради викорінювання злочинності припустимі
будь-які, іноді жорстокі методи. На основі визнання підозрюваним своєї
вини базується формування основної доказової бази про причетність його
до вчинення злочину. Тому, незважаючи на декларації про прихильність
ідеям прав людини, і законодавець, і суди неохоче йдуть на зміну сформо
ваної практики й законодавства. Це, з одного боку, недостатньо ефективно
запобігає застосуванню катувань, а з інш ого - створює сприятливі умови
для високого ступеня латентності цього злочину. Остання обставина дає
можливість подавати проблему і в очах українського суспільства, і в очах
міжнародної громадськості та міжнародних інститутів як незначну. На
жаль, часто жорстоке поводження і застосування катувань залиш аються
безкарними чи, щ о щ е гірше, сприймаються як норма.
Вивчаючи практичну діяльність органів внутріш ніх справ, такими
випадками застосування катувань та ж орстокого поводження, щ о мають
непоодинокий характер, залиш аю ться: катування і жорстоке, нелюдське
поводж ення з особами, підозрю ваними у вчиненні злочину, у період
проведення затримання й досудового слідства (57 %); умови утримання й
погане поводж ення в ізоляторах тим часового тримання (43 %);
Такі випадки не лиш е порушують суспільні відносини щ одо охорони
життя, здоров'я, честі й гідності особи та конституційні засади діяльності
держ авної влади, а й дискредитують правоохоронну систему, знижують
рівень довіри д о неї з боку населення, підривають міжнародний авторитет
України як країни, щ о прагне стати правовою державою. Зважаючи на
специфіку функцій та статусу МВС, важливим аспектом забезпечення прав
людини в його діяльності є як недопущення проявів кримінального наси
льства на всій території країни, так і викорінення фактів жорстокого пово
дження з громадянами в діяльності окремих співробітників, забезпечення
належної правової оцінки кожної такої події.
Компетенція О ВС України щ одо забезпечення прав людини й грома
дянина складається з таких повноважень: охорона й забезпечення громад
ського порядку, тобто підтримання встановлених правовими актами пра
вил поведінки та відносин між людьми, які перебувають у громадських
місцях; запобігання виникненню загрози життю, здоров'ю та майну грома
дян з боку джерел підвищеної небезпеки, непередбачених д ій натовпу або
внаслідок аварій, катастроф та інших надзвичайних подій; запобігання
правопоруш енням та їх припинення з метою захисту прав громадян під
час вжиття заходів щ одо нейтралізації, послаблення, усунення та попере176
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дж ення правопорушень, забезпечення притягнення д о відповідальності
винних, відновлення поруш ених прав і свобод громадян; виявлення й роз
слідування злочинів та розш ук осіб, які їх вчинили, що, безперечно, є осно
вним функціональним завданням міліції, виконання якого відображає рі
вень професіоналізму працівників органів внутріш ніх справ [5, с. 88].
Проблеми ф ормування відповідального ставлення працівників ОВС
д о захисту прав і свобод лю дини іноді обумовлю є сама специф іка право
охоронної діяльності, а іноді це пов'язано з недостатнім рівнем їх профе
сійних, моральних та психологічних якостей, відсутністю в ни х необхід
ної впевненості у важ ливості та відповідальності їх суспільної ролі. Нега
тивний вплив, який відчуває правоохоронець у спілкуванні зі злочинним
середовищ ем, часом стає н а заваді виконання обов'язків із забезпечення
прав і свобод людей, яким він присягався чесно служити.
Ефективна реалізація заходів протидії поруш енню законності та
прав і свобод лю ди ни в діяльності ОВС, які здебільш ого маю ть організа
ційно-управлінський характер, залеж ить перш за все від активності їх
впровадж ення самими органами внутріш ніх справ, насам перед М ініс
терством внутріш ніх справ України.
На наш погляд та пропозиції окремих науковців [6, с. 47-48], необхідно
здійснити такі заходи з метою усунення факторів, які вливають на порушен
ня законності та прав і свобод людини в діяльності працівників міліції:
1. Н еобхідне конструктивне реф ормування ОВС: з інструменту си
л о в о ї підтримки дер ж авн ої влади система органів внутріш ніх справ має
перетворитися на соціальний інститут, який буде забезпечувати належ 
н ий рівень правопорядку в держ аві.
2. Ідеологія правоохоронної діяльності повинна ґрунтуватися на су
спільно-альтруїстичних цінностях. Тому необхідний розвинутий і техні
чно забезпечений інф ормаційно-пропагандистський апарат впливу на
особовий склад, покликаний ф ормувати в працівників єдину позитивну
морально-правову орієнтацію.
3. Ураховую чи, щ о конф ліктно-змістовний характер службової дія
льності працівників ОВС, особливо обумовлений негативним ставленням
д о працівників ОВС з боку населення, є одним з вагомих ф акторів детер
м інац ії насильницьких злочинів, щ о вчиняю ться працівниками ОВС,
ефективним заходом їх попередження є досягн енн я високого рівня парт
нерських відносин «міліція-населення».
4. Важливим кроком у становленні соціально-орієнтованої стратегії
діяльності О ВС є створення позитивного іміджу працівника ОВС, щ о
мож ливо лиш е за умови підтримки з боку держ ави та активної взаємодії
О ВС із засобам и м асової інф ормації. Одним зі способів узаєм одії ЗМ І та
О ВС є попередження віктим ної поведінки населення щ одо злочинів,
учинених працівниками органів внутріш ніх справ.
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5. Слід усунути залежність оцінки еф ективності діяльності ОВС від
статистичних дан их про стан злочинності або інш их систематично відо
бражуваних кількісних показників. Н еобхідна якісно нова система кри
теріїв оцінки еф ективності діяльності О ВС та організації контролю за їх
діяльністю . Відповідними критеріями оцінки, на наш погляд, повинні
бути - навантаж ення (напруж еність діяльності), якість діяльності та до 
тримання законності. О цінка еф ективності діяльності тієї або інш ої слу
ж би або підрозділу (на основі якої оціню ється діяльність О ВС узагалі)
повинна ґрунтуватися на оцінці діяльності кож ного працівника, з ураху
ванням специф іки напрямів діяльності служ би та підрозділу.
6. Необхідне структурне відокремлення слідчих органів від системи
ОВС, щ о дозволить ліквідувати чинник впливу адміністративно-командного
методу на недоречну відповідальність працівників за «кінцевий результат».
7. Нагальною є потреба вдосконалення кадрової роботи, уключаючи
відбір, підготовку та розміщення кадрів. Удосконалення потребують меха
нізм і методика відбору кандидатів на службу в ОВС на конкурсній основі
за міжнародними стандартами поліцейської системи, причому це стосуєть
ся як відбору кандидатів на службу в конкретних службах і підрозділах, так
і комплектування абітурієнтами навчальних закладів ОВС України.
Найголовніше - зламати стереотипи мислення й поведінки, часто на
перед агресивного ставлення до осіб, які вчинили злочини, а також міцні
редути «кругової поруки» й обстоювання будь-якою ціною «честі мунди
ра» навіть п ри очевидності вчинення злочину колегою-працівником пра
воохоронного органу.
Висновки. Зазначимо, щ о провідними заходами попередження по
руш ення законності та прав і свобод лю ди ни п рацівникам и ОВС, має
здійсню ватися в системі підвищ ення рівня проф есійної освіти та підго
товки кадрів з метою ф ормування проф есіоналів, ф ахівців належного
рівня з відповідною правовою свідомістю та правовою й проф есійною
культурою, служ бовою дисципліною , правом ірною поведінкою.
Д о ш ляхів проф ілактики неправомірного насильства в діяльності
органів слід віднести належне зростання проф есіоналізму, з чим несумі
сна заміна інтелектуальних можливостей, а також криміналістичних ме
тодів, розроблених наукою і практикою , насильством.
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Гула Л.Ф. Мероприятия относительно предотвращения нарушения за
конности, прав и свобод человека работниками органов внутренних дел
В статье рассмотреньї проблемьі формирования ответственного отноше
ния работников ОВД к вьіполнению принципов законности, защитьі прав и
свобод человека в процессе вьіполнения своих обязанностей относительно
противодействия правонарушениям. Очерчена компетенция ОВД Украинь
относительно обеспечения прав человека и гражданина, что складьівается из
соответствующих полномочий. Вьіделеньї основньїе причиньї совершения
^тих правонарушений работниками подразделений ОВС (специфика правоохранительной деятельности, а иногда ^то связано с недостаточньїм уровнем
их профессиональньїх, моральньїх и психологических качеств, отсутствием в
них необходимой уверенности в важности и ответственности их общественной роли). Определеньї основньїе мероприятия с целью устранения факторов, которьіе влияют на нарушение законности, прав и свобод человека в
деятельности работников милиции.
Ключевьіе слова: правоохранительная деятельность, законность, гарантии
законности, права и свободи, види правонарушений, истязания, нечеловеческое пове
дение, причини правонарушений, профілактика, мероприятия профилактики.
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З А Р У Б ІЖ Н И Й Д О С В ІД Ф У Н К Ц ІО Н У В А Н Н Я

Статтю присвячено аналізу характерних рис однієї з найбільш відомих
кримінально-виконавчих установ пострадянського простору - виправної коло
нії № 5, що розташована на острові Огнєнному (Білозерський район Вологодсь
кої області Російської Федерації). Розглянуто питання, пов'язані з її виникнен
ням, досліджено характерні риси режиму в ній. Окрему увагу зосереджено на
проблемах правового статусу засуджених, які відбувають покарання в цій
виправній колонії.
Підсумовано, що запозичення усього досвіду функціонування виправної ко
лонії № 5, або хоча б значної частини було б недоцільно та невиправдано з багать
ох точок зору. Водночас вивчення характерних рис режиму цієї установи, а також
проблем, які мають місце в процесі її функціонування, може бути надзвичайно
важливою під час реформування вітчизняних кримінально-виконавчих установ.
Ключові слова: покарання, колонія, засуджений, режим, обов'язки.
Постановка проблеми. В умовах радикальної трансф ормації віт
чизняних соціальних, політичних та економічних інститутів, не менш
значимим є й удосконалення значн ої частини вже чинних у держ аві пра
вових норм, а також вироблення нових, спрямованих н а посилення пра
вового захисту лю ди ни та громадянина. Загалом це стосується й кри
м інально-виконавчого права.
Безсумнівним завданням українського законодавця є максимальне
наближ ення чинних кримінально-виконавчих приписів д о сучасних
європейських стандартів, одним з яких є гуманізація кримінальної
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