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березень	2017	року	–	місто	Балаклія	у	Харківській	області,	вересень	
2017	 року	 –	 село	 Малоянисоль	 у	 Донецькій	 області,	 вересень	 2017	
року	 –	 селище	 Калинівка	 Вінницької	 області	 та	 інші.	 За	 кожним	
випадком	 відомості	 внесені	 до	 Єдиного	 реєстру	 досудових	
розслідувань.	 Однак,	 слід	 зазначити,	 що	 правопорушення	
повторюються,	а	військова	інфраструктура	протягом	останніх	років	
зазнає	 значних	 ударів	 та	 втрат,	 що	 призводить	 до	 знищення	
стратегічних	 запасів	 військового	 майна	 та	 послаблення	
обороноздатності	держави.		

Так,	 військова	 поліція	 повинна	 не	 лише	 забезпечувати	
здійснення	 досудового	 розслідування	 з	 урахуванням	 специфіки	
військової	служби,	а	й	попереджувати	та	виявляти	правопорушення.	

Таким	 чином,	 створення	 Військової	 поліції	 удосконалить	
організацію	 забезпечення	 правопорядку	 і	 законності	 у	 Збройних	
Силах	України,	правоохоронних	органах	спеціального	призначення	
та	 інших	 військових	 формуваннях	 у	 межах	 гарнізону,	 забезпечить	
можливість	 оперативно	 здійснювати	 розслідування	 найбільш	
поширених	 військових	 злочинів,	 що	 позитивно	 вплине	 на	 рівень	
національної	безпеки	держави.	

Одержано 12.10.2017 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ 
В РОБОТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

Реформування	 правоохоронної	 системи	 України	 є	 одним	 із	
найважливіших	 кроків	 на	 шляху	 становлення	 демократичної	
держави,	в	якій	пануватиме	верховенство	права.	Упродовж	реформи	
органи	 внутрішніх	 справ	 повинні	 пройти	 складний	 процес	
трансформації	 із	 каральних	 органів	 у	 сервісну	 службу	
європейського	зразка,	основним	завданням	якої	стане	забезпечення	
прав	 та	 свобод	 людини.	 Необхідним	 елементом	 реалізації	 згаданої	
трансформації	 є	 реформування	 порядку	 підготовки	 майбутніх	
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правоохоронців	 та	 створення	 сучасної	 європейської	 моделі	 роботи	
працівників	 поліції.	 Залучення	 громадських	 організацій	 (як	
національних,	 так	 і	 міжнародних)	 до	 процесу	 підготовки	 і	
безпосередньої	 роботи,	 здійснення	 громадського	 контролю	 за	
дотриманням	прав	 і	свобод	людини	і	громадянина	у	роботі	поліції	
сприяє	 відкритості	 системи	 МВС	 зокрема	 та	 підвищенню	 рівня	
довіри	до	поліції.	

В	 Україні	 забезпечення	 прав	 і	 свобод	 людини	 і	 громадянина	 є	
одним	 із	 основних	 завдань	 процесу	 реформування	 українського	
суспільства,	 що	 набуває	 особливого	 значення	 в	 контексті	
європейської	 інтеграції	 України.	 Прагнення	 української	 держави	
стати	повноправним	членом	світового	співтовариства	спрямоване	
на	зміщення	векторів	діяльності	правоохоронних	органів	з	метою	
першочергового	 забезпечення	 останніми	 національних	
конституційних	 норм	 та	 світових	 стандартів	 дотримання	 прав	
людини.	

За	 сучасних	 умов	 ефективне	 забезпечення	 прав	 і	 свобод	
людини	у	правоохоронній	діяльності	вимагає	концептуально	нових	
підходів,	що	обумовлюють	докорінні	зміни	організаційно-правових	
засад	 їх	 функціонування,	 зокрема	 гуманізацію	 діяльності	 та	
підвищення	її	авторитету,	побудову	відносин	між	правоохоронними	
органами	 і	 народом	 на	 засадах	 партнерства,	 удосконалення	 форм,	
методів	та	засобів	забезпечення	прав	людини	тощо.	

Чинне	 законодавство	 України	 ставить	 на	 перше	 місце	
забезпечення	 прав	 і	 свобод	 людини	 і	 громадянина	 у	 діяльності	
правоохоронних	 органів.	 Зокрема	 в	 законі	 України	 «Про	
Національну	поліцію»	у	статтях	1,	2	закладені	концептуальні	основи	
для	 формування	 нового,	 людиноцентристського	 мислення	
поліцейського.	Так,	вказано,	що	Національна	поліція	України	(далі	–	
поліція)	 –	 це	 центральний	 орган	 виконавчої	 влади,	 який	 служить	
суспільству	 шляхом	 забезпечення	 охорони	 прав	 і	 свобод	 людини,	
протидії	 злочинності,	 підтримання	 публічної	 безпеки	 й	 порядку.	 А	
серед	 завдань	 поліції	 окремо	 наголошено	 на	 тому,	 що	 завданнями	
поліції	 є	 надання	 поліцейських	 послуг	 у	 сферах:	 забезпечення	
публічної	 безпеки	 та	 порядку;	 охорони	 прав	 і	 свобод	 людини,	 а	
також	 інтересів	 суспільства	 й	 держави.	 Та	 тільки	 третє	 місце	 за	
значимістю	посідає	завдання	щодо	протидії	злочинності.	

Важливим	аспектом	нового	Закону	є	закріплення	верховенства	
права	як	принцип	діяльності	поліції.	У	ст.	6	Закону	зміст	вказаного	
принципу	 розкрито	 у	 вже	 традиційній	 для	 українського	
законодавства	площині:	через	визначення	пріоритету	прав	і	свобод	
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людини	 над	 повноваженнями	 та	 інтересами	 органів	 державної	
влади.	 В	 Законі	 встановлено,	 що	 поліція	 в	 своїй	 діяльності	
керується	 принципом	 верховенства	 права,	 відповідно	 до	 якого	
людина,	її	права	та	свободи	визнаються	найвищими	цінностями	та	
визначають	 зміст	 і	 спрямованість	 діяльності	 держави.	 Принцип	
верховенства	 права	 застосовується	 з	 урахуванням	 практики	
Європейського	суду	з	прав	людини.	

У	 статті	 7	 Закону	 «Дотримання	 прав	 і	 свобод	 людини»	
закріплено	 також	 дуже	 важливий	 принцип	 пропорційності	 в	
обмеженні	прав	і	свобод	людини:	«Здійснення	заходів,	що	обмежують	
права	та	свободи	людини,	має	бути	негайно	припинене,	якщо	мета	
застосування	 таких	 заходів	 досягнута	 або	 немає	 необхідності	
подальшого	їх	застосування».	

У	 цій	 же	 статті	 вперше	 на	 законодавчому	 рівні	 виписано	
внутрішній	механізм	припинення	проявів	катування	поліцейськими	
та	неналежного	поводження:	«Поліцейським	за	будь-яких	обставин	
заборонено	 сприяти,	 здійснювати,	 підбурювати	 або	 терпимо	
ставитися	до	будь-яких	форм	катування,	жорстокого,	нелюдського	
або	такого,	що	принижує	гідність,	поводження	чи	покарання.	У	разі	
виявлення	 таких	 дій	 кожен	 поліцейський	 зобов’язаний	 негайно	
вжити	 всіх	 можливих	 заходів	 щодо	 їх	 припинення	 та	 обов’язково	
доповісти	 безпосередньому	 керівництву	 про	 факти	 катування	 та	
наміри	 їх	 застосування.	 Уразі	 приховування	 фактів	 катування	 або	
інших	 видів	 неналежного	 поводження	 поліцейськими	 керівник	
органу	 протягом	 доби	 з	 моменту	 отримання	 відомостей	 про	 такі	
факти	зобов’язаний	ініціювати	проведення	службового	розслідування	
та	притягнення	винних	до	відповідальності».	

I,	 нарешті,	 у	 частині	 5	 вказаної	 статті	 встановлено,	 що	 в	
діяльності	поліції	забороняються	будь-які	привілеї	чи	обмеження	за	
ознаками	 раси,	 кольору	 шкіри,	 політичних,	 релігійних	 та	 інших	
переконань,	статі,	етнічного	та	соціального	походження,	майнового	
стану,	місця	проживання,	за	мовною	або	іншими	ознаками.	

Таким	 чином,	 можна	 констатувати,	 що	 України	 зробила	
значний	 крок	 у	 забезпеченні	 дотримання	 прав	 людини	 і	
громадянина	 у	 правоохоронній	 діяльності,	 закріпивши	 відповідні	
норми	на	законодавчому	рівні.	
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