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Міжнародно-правові акти 
як складова правової основи 
діяльності міліції України 

У період демократичних перетво
рень суспільного життя, реформування 
державних інститутів першочерго
вим є питання побудови демократич
ної правової держави. Функціонуван
ня останньої передбачає реалізацію 
принципів, заснованих на визнанні 
загальнолюдських цінностей, на гідно
му ставленні до особи, визнанні її прі
оритету у взаємовідносинах із держа
вою. Відповідно до ст. 3 Конституції 
України утвердження і забезпечення 
прав і свобод людини є головним 
обов’язком такої держави, у виконанні 
якого важлива роль належить право
охоронним органам, зокрема міліції. 

Якість роботи міліції значною мі
рою залежить від її правового регу
лювання, виконання обов’язків, по
ставлених перед її працівниками. Ці 
обов’язки повинні базуватися на прин
ципах гуманності та дотримання прав 
і свобод людини. Вивчення правових 
основ діяльності міліції на сучасному 
етапі має важливе значення для роз
витку юридичної науки та може сприяти 

розширенню системи захисту прав і 
свобод людини під час розбудови пра
вової держави в Україні. 

Дослідженням правових основ діяль
ності міліції займалися такі науковці, 
як В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, 
О. М. Бандурка, Д. Н. Бахрах, І. П. Го-
лосніченко, С. Т. Гончарук, Р. А. Калюж
ний, В. В. Коваленко, В. К. Колпаков, 
Я. Ю. Кондратьєв, А. О. Рибалкін, 
Ю. І. Римаренко, С. Г. Стеценко, В. Д. Су-
щенко, В. І. Шакун, Ю. С. Шемшучен-
ко та ін. 

Завданням цієї роботи є аналіз між
народно-правових актів, що регламен
тують діяльність міліції в Україні та 
винесення пропозицій щодо визначен
ня поняття «правові основи». 

У Законі України «Про міліцію» 
від 20 грудня 1990 р. визначено, що 
правовою основою діяльності міліції 
є: Конституція України, цей Закон, 
інші законодавчі акти України, поста
нови Верховної Ради України, укази 
Президента України, постанови Ка
бінету Міністрів України, нормативні 
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акти Міністерства внутрішніх справ 
України, Загальна декларація прав лю
дини, міжнародні правові норми, рати
фіковані в установленому порядку. 

У юридичній літературі під пра
вовими основами розуміють сукуп
ність нормативно-правових актів, які 
регламентують діяльність міліції. Так, 
І. Б. Киричук, досліджуючи питання 
організації та діяльності органів вну
трішніх справ, підсумовує, що функ
ціонування міліції регламентується 
нормативно-правовими актами, які 
створюють правову основу діяльності 
цих підрозділів [1, с. 7]. 

У тлумачному словнику сучасної 
української мови поняття «основи» 
визначається як провідні принципи, го
ловні засади, правила, якими хто-не-
будь постійно керується у своїй діяль
ності [2, с. 685]. 

Однак, на нашу думку, поняття 
правових основ значно ширше за змі
стом, ніж просто сукупність норма
тивно-правових актів, які належать до 
цієї правової категорії. Окрім указа
ного елемента, досліджуване поняття 
охоплює і принципи права, які, хоч і 
знайшли закріплення в нормативно-
правових актах, все ж таки мають і 
окреме значення. На принципах права 
ґрунтується система законодавства, 
а відповідно й діяльність міліції.У юри
дичному аспекті вони знаходять відоб
раження в нормах права завдяки їх
ньому загальному формулюванню в 
законодавчих актах, де вони і набува
ють нормативного змісту. 

Враховуючи зазначене, можна 
говорити про правову основу як про 
систему взаємопов’язаних елементів 
(правових норм і принципів права), 
які взаємодіють між собою. 

На сьогодні існує велика кількість 
нормативно-правових актів, які регу
люють діяльність міліції з питань 
забезпечення прав і свобод людини. 
Водночас правова основа діяльності 
органів міліції ще не зовсім відповідає 
вимогам демократичної правової дер
жави і в багатьох питаннях не є адап-

тованою до потреб боротьби зі зло
чинністю та охорони громадського 
порядку в сучасних умовах. Насампе
ред, вимагають удосконалення норма
тивно-правові акти, які регулюють 
питання діяльності підрозділів міліції, 
проходження служби, фінансового та 
матеріального забезпечення, соціаль
ного захисту працівників міліції, обо
в’язкового державного особистого 
страхування, забезпечення прозорості 
та гласності. 

Становлення України як демокра
тичної, соціально орієнтованої, право
вої держави, входження її у світове 
співтовариство найпершим ставить 
завдання широкомасштабної право
вої реформи, яка серед інших завдань 
передбачає також приведення націо
нального законодавства у відповідність 
до норм міжнародного права [3, c. 27]. 

Досліджуючи міжнародно-правові 
акти як правову основу діяльності 
міліції, слід акцентувати на гармоні
зації українського законодавства з 
чинним міжнародним правом. При 
цьому необхідно методологічно пра
вильно підійти до з’ясування як самих 
причин, так і способів розв’язання 
цього завдання.Так, одним із основних 
методологічних положень гармоніза
ції законодавства нашої держави є 
норма, викладена у ст. 9 Конституції 
України: чинні міжнародні договори, 
згоду на обов’язковість яких надано 
Верховною Радою України, є части
ною національного законодавства, яка, 
своєю чергою, має стати найголовні
шою основою створення нормативно-
правових актів, що регулюють діяль
ність міліції України. 

Загальновідомо, що Конституція є 
основою, правовим фундаментом роз
витку національного законодавства. 
Тому приведення Конституції України 
та її національної правової системи 
відповідно до норм і принципів міжна
родного права, які в цьому процесі 
виступають своєрідним та єдиним орієн
тиром, і є важливою умовою гармо
нізації національного законодавства 
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України. Під час розроблення та прий
няття чинної Конституції України бу
ло використано саме цей підхід. Під
твердженням застосування цього під
ходу є те, що в Конституції закріплено 
чимало міжнародно-правових норм, 
спрямованих на розвиток правової 
держави, інститутів громадянського 
суспільства, а також проголошення й 
забезпечення прав і свобод людини та 
громадянина України. 

Крім того, Конституція України 
визначає місце нашої держави в між
народному співтоваристві, закріплює 
основні цілі та принципи зовнішньої 
політики на загальновизначених і за
гальнообов’язкових засадах міжнарод
ного спілкування. Цінності, що виро
бились у процесі розвитку цивілізації, 
досвід країн із розвиненими демокра
тичними інститутами спроможні не 
лише інтегрувати наше суспільство у 
світове співтовариство, а й спрямува
ти активність різних його соціальних, 
політичних структур на досягнення за
гальнолюдських цілей. 

З переходом України до світових 
загальноприйнятих юридичних норм 
особливу роль у правовому регулю
ванні відведено міжнародним норма
тивно-правовим актам, ратифікова
ним Україною. Закон України «Про 
міжнародні договори України» від 
29 червня 2004 р. заклав основні 
принципи дій міжнародних договорів 
в Україні, його основні положення 
знайшли відображення у ст. 9 Кон
ституції України. 

За міжнародної співпраці МВС 
України дотримується основних 
міжнародно-правових документів, що 
регламентують захист прав і свобод 
людини, визначають світові підходи 
до боротьби зі злочинністю і встано
влюють загальноприйняті правила 
поведінки посадових осіб. До таких 
міжнародно-правових документів мож
на зарахувати: Загальну декларацію прав 
людини, прийняту 10 грудня 1948 р., 
Міжнародний пакт про громадянські й 
політичні права, прийнятий 16 грудня 
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1966 р., Конвенцію проти катувань та 
інших жорстоких, нелюдських чи таких, 
що принижують їхню гідність, видів по
ведінки чи покарання, прийняту 10 груд
ня 1984 р., Мінімальні стандартні пра
вила поведінки з в’язнями, прийняті 
31 липня 1957 р., Основні принципи за
стосування сили і вогнепальної зброї 
посадовими особами для підтримки 
правопорядку, прийняті 27 серпня – 
7 вересня 1990 р. 

Також до міжнародно-правових 
актів належать: Конвенція про бороть
бу із захопленням заручників, прийнята 
17 грудня 1979 р., Типовий договір 
про взаємну допомогу у сфері кримі
нального правосуддя, прийнятий 14 груд
ня 1990 р., Факультативний протокол 
до Типового договору про взаємну 
допомогу в галузі кримінального пра
восуддя, стосовно прибутків від зло
чинів, прийнятий 14 грудня 1990 р., 
та інші документи. Тим паче, що 
наша країна приєдналась і ратифіку
вала практично всі міжнародно-пра
вові конвенції, присвячені боротьбі з 
організованою злочинністю і терориз
мом, іншими злочинами проти життя 
людей. 

У таких умовах істотно змінюєть
ся характер правового регулювання 
діяльності міліції. З одного боку, це 
виражається у підвищенні питомої ваги 
правових норм, які володіють найви
щою юридичною силою. З іншого – 
внутрішня нормативна база доповнює
ться міжнародно-правовими нормами, 
які впливають на різні аспекти функ
ціонування не тільки міліції, а й усього 
державного апарату в цілому. 

Приведення національного законо
давства, зокрема відомчих норматив
них актів МВС, у відповідність до 
вимог міжнародно-правових документів 
сприяє налагодженню, поширенню та 
поглибленню міжнародної поліційної 
співпраці. 

Приєднання до європейських кон
венцій у галузі кримінального право
суддя створює принципово нові умови 
організації взаємодії правоохоронних 
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органів України з компетентними ін
ститутами країн Європейського Союзу 
в рамках єдиного правового простору. 
Взаємодія міліції України з поліцій-
ними організаціями інших країн має 
власну правову базу, яка умовно пере
діляється на дві частини: 1) міжнарод
ні документи щодо забезпечення 
демократичних прав людини і дер
жавні угоди з надання правової допо
моги; 2) документи, що визначають 
механізм спільної боротьби зі злочин
ністю та забезпечення прав громадян 
України за кордоном. Ці документи 
складають правову основу їхньої взає
модії [4, с. 148–151]. 

Розпад єдиної правоохоронної сис
теми та єдиного правового поля на те
риторії колишнього СРСР не сприяв 
руйнуванню єдиного кримінального 
простору; навпаки, він набув подаль
шого розвитку, цьому значною мірою 
сприяє «прозорість» кордонів між 
країнами Співдружності Незалежних 
Держав. Велику небезпеку для кож
ної з держав,що входять до Співдруж
ності, становить розвиток міжнарод
них зв’язків між організованими зло
чинними угрупованнями. При цьому 
багато кримінальних угруповань тепер 
уже самостійних держав активно на
лагоджують міждержавні та трансна
ціональні зв’язки. Особливо це харак
терно для таких видів злочинності, як 
торгівля зброєю і радіоактивними 
матеріалами, наркобізнес, нелегальна 
міграція і торгівля людьми, розбої та 
грабежі, злочини у кредитно-банків
ській сфері. У скоєнні таких злочинів 
часто беруть участь особи, що є гро
мадянами різних країн. Тому злочинні 
групи вже давно вийшли за кордони 
однієї держави, є міждержавними та 
міжнаціональними. 

Так, було би великою помилкою не 
використовувати всіх можливостей 
для інтеграції у процесі міжнародної 
поліційної співпраці. Інтернаціональ
на поліційна співпраця – об’єднання 
зусиль органів поліції та міліції різних 
держав із метою вироблення більш 

ефективних організаційно-правових 
заходів, стратегії й тактики діяльності 
у боротьбі з правопорушеннями, вдос
коналення її кадрового, науково-мето
дичного, інформаційного й технічного 
забезпечення. Значну роль у цьому 
процесі відіграють Організація Об’єд
наних Націй та її спеціалізовані інсти
тути, Міжнародна організація кримі
нальної політики (Інтерпол), Європол 
[5, с. 217]. 

Важливою передумовою активіза
ції участі МВС України в єдиному на
прямку боротьби зі злочинністю стало 
приєднання України до основних кон
венцій у галузі кримінального права 
та судочинства. Назвімо їх. 

1) Європейська конвенція про 
взаємну допомогу у кримінальних 
справах 1959 р. (набула чинності 9 черв
ня 1998 р.); 

2) Європейська конвенція про на
гляд за умовно засудженими особами 
або умовно звільненими особами 1964 р. 
(набула чинності 1 січня 1996 р.); 

3) Європейська конвенція про пе-
редання провадження у кримінальних 
справах 1972 р. (набула чинності 1 січ
ня 1996 р.); 

4) Конвенція про передання засудже
них осіб 1983 р. (набула чинності 1 січ
ня 1996 р.); 

5) Конвенція про відмивання, пошук, 
арешт і конфіскацію доходів, одержа
них злочинним способом, 1990 р. (на
була чинності 1 травня 1998 р.); 

6) Європейська конвенція про екс
традицію 1957 р. (набула чинності 9 черв
ня 1998 р.); 

7) Конвенція Організації Об’єднаних 
Націй проти транснаціональної орга
нізованої злочинності (набула чинно
сті 21 травня 2004 р.); 

8) Конвенція Організації Об’єдна
них Націй проти корупції (набула чин
ності 1 січня 2010 р.). 

Міліція України належить до сис
теми Міністерства внутрішніх справ 
України, а водночас є частиною апа
рату державного управління, у своїй 
діяльності керується найголовнішою 

^ 99 



Публічне право № 1 (2011) 

основою - міжнародними договора
ми, згоду на обов’язковість яких надано 
Верховною Радою України. 

Головне місце серед міжнародних 
документів, що регулює діяльність 
правоохоронних органів, посідає Кодекс 
посадових осіб із підтримання право
порядку, прийнятий Генеральною Асам
блеєю ООН у грудні 1979 р. У пре
амбулі наголошується на реалізації 
гострої потреби у здійсненні міжна
родної співпраці у сфері захисту прав 
і свобод людини, незалежно від раси, 
статі, мови та релігії. Зазначається, 
що характер функцій із підтримання 
правопорядку і те, яким чином це 
здійснюється, безпосередньо впливає 
на стан життя окремих осіб, а також 
усього суспільства в цілому. 

Зрештою, кожен орган правопо
рядку, як і всі інші органи криміналь
ного правосуддя, повинні представляти 
громадськість, мати перед нею від
повідальність та бути їй підзвітним. 
А кожна посадова особа з підтримання 
правопорядку є частиною криміналь
ного правосуддя, мета якого полягає в 
запобіганні злочинності та боротьбі з 
нею [6, с. 35-36]. 

24 травня 1989 р. у Резолюції 
1989/62 Економічна і соціальна рада 
ООН зафіксувала керівні принципи 
стосовно впровадження Кодексу поса
дових осіб з підтримання правопоряд
ку. Ці принципи вимагають, щоб поло
ження кодексу отримали відображен
ня в національному законодавстві та 
на практиці. Текст цього кодексу 
включено до навчальних програм під-
готови посадових осіб правоохоронних 
органів, а також курсантів шкіл підго-
тови поліції (міліції). Кожні 5 років 
уряди країн повинні звітувати Гене
ральному секретареві ООН про хід 
виконання цього завдання [7, с. 144]. 

Співпраця між міліцією України 
та правоохоронними органами ін
ших держав, а також укладання між
народних угод має надзвичайно 
важливе значення для підрозділів 
міліції. 
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Використовувати укладені дого
вори працівникам міліції допомагає 
ст. 9 Конституції України та ст. 8 Зако
ну України «Про міліцію» – «Взаємо
відносини у сфері діяльності міліції 
між Міністерством внутрішніх справ 
України і відповідними органами ін
ших держав та міжнародними органі
заціями поліції». Але головна суть 
полягає в тому, що підписані договори 
реалізуються у практичній діяльності 
міліції, а не залишаються тільки на 
папері. 

Наприклад, завдяки таким між
народним угодам, як «Про співробіт
ництво між МВС України та Федера
тивним Міністром внутрішніх справ 
Австрійської Республіки в боротьбі з 
незаконним обігом наркотиків та 
організованою злочинністю» (укладе
на 1 вересня 1992 р.), «Про співробіт
ництво між МВС Латвійської Респуб
ліки та МВС України в боротьбі з 
незаконним обігом наркотичних засо
бів та психотропних речовин» (укла
дена 21 жовтня 1992 р.) між сторона
ми здійснюється обмін літературою та 
статистичними даними; оперативною 
інформацією; науковими методами, 
технологіями, досвідом організаційної 
роботи; використанням сучасних мето
дів, форм діяльності та науково-тех
нічних засобів у цій сфері; участю в 
робочих зустрічах і семінарах; про
водяться спільні заходи з налагодження 
співпраці в галузі досліджень причин і 
форм проявів організованої злочин
ності. 

Продовжує інтенсивно розвивати
ся та вдосконалюватися співпраця з 
правоохоронними органами інших 
держав у попередженні, розкритті та 
розслідуванні злочинів транснаціональ
ного характеру. 

Серед угод, які регулюють цю спів
працю, є: 

– Угода «Про співробітництво між 
МВС України та МВС Республіки 
Білорусь» від 6 березня 1992 р., укла
дена з метою співпраці в боротьбі зі 
злочинністю, охорони громадського 
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порядку, виконання кримінальних по- стабільності та економічному розвит-
карань, розшуку осіб, що пропали, тощо; кові, а отже, й національній безпеці 

– Угода між Урядом України та багатьох країн світу, безпосередньо 
Урядом Сполученого Королівства Ве- впливає на систему міжнародної без
ликої Британії: Північної Ірландії «Про пеки. Тому зазначені міжнародно-пра-
надання взаємодопомоги у боротьбі зі вові документи стають ефективною 
злочинністю» від 18 квітня 1996 р.; зброєю в боротьбі зі злочинністю. 

– Угода «Про співробітництво між Отже, права та свободи кожній 
М В С Італійської Республіки та М В С людині гарантує держава, громадя-
України» від 10 травня 1993 р., укладе- нином якої вона є. Слід зазначити, 
на з метою співпраці у боротьбі з не- що, крім законів держави, права і сво-
законним обігом наркотиків та органі- боди людини захищаються й міжна-
зованою злочинністю; родними нормами. Проведений аналіз 

– Угода між Урядом України та міжнародно-правових документів свід-
Урядом Федеративної Республіки Ні- чить, що всі вони відповідають міжна-
меччини «Про співпрацю з органі- родним загальнолюдським стандартам 
зованою злочинністю, тероризмом прав людини. У сучасних умовах іс-
та іншими тяжкими злочинами» від тотних змін зазнали форми міжнарод-
9 червня 1993 р., укладена з метою ної співпраці в галузі захисту прав 
співпраці у боротьбі з організованою і свобод особи. Бажаючи стати пов-
злочинністю, незаконним обігом нар- ноправним членом світового співто-
котиків. вариства, Україна керується відпо-

Крім угод і договорів, між М В С відними міжнародними конвенціями, 
України та іншими державами укла- участь у яких викликає необхідність 
даються протоколи про співпрацю. імплементації їхніх норм у національне 
Наприклад, «Протокол про співробіт- законодавство. Вивчення та засвоєння 
ництво між Головним управлінням із положень цих міжнародно-правових 
боротьби з організованою злочинні- документів дасть змогу працівникам 
стю М В С України і Головним упра- міліції використовувати їх для захисту 
влінням із боротьби з організованою прав і свобод осіб, які перебувають 
злочинністю М В С Російської Федера- на території України. Сьогодні вітчиз-
ції», укладений 2000 р. в Москві. няна правова система містить значну 

Боротьба зі злочинністю належить частку міжнародно-правових норм, 
до пріоритетних напрямів міжнарод- оскільки міжнародні договори, згоду 
ної співпраці. І це зрозуміло, бо на обов’язковість яких надано Верхов-
організована злочинність – загальне ною Радою, стають невід’ємною скла-
лихо. Перетинаючи державні кордо- довою правових основ діяльності мілі-
ни, вона загрожує не лише інтере- ції у сфері забезпечення прав і свобод 
сам і правам людини, а й політичній людини та громадянина. 
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Анотації 

Білозьоров Є. В. Міжнародно-правові акти як складова правової основи діяль
ності міліції України 

У статті проаналізовано міжнародно-правові акти, що регламентують діяль
ність міліції в Україні щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина, 
а також запропоновано авторське визначення поняття «правові основи». 

Ключові слова: права і свободи людини та громадянина; міжнародно-правові 
акти; правові основи діяльності міліції. 

Белозёров Е. В. Международно-правовые акты как составная правовой основы 
деятельности милиции Украины 

В статье проанализированы международно-правовые акты, регламентирую-
щие деятельность милиции в Украине по обеспечению прав и свобод человека и 
гражданина, а также предложено авторское определение понятия «правовые 
основы». 

Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина; международно-пра-
вовые акты; правовые основы деятельности милиции. 

Bilozyorov Y. International instruments as part of the legal basis of police of Uk
raine 

The article analyzes the international legal acts regulating the activities of police in 
Ukraine and to ensure human rights and freedoms, and the author proposed a defini
tion of «legal basis». 

Key words: rights and liberties of the citizen; international legal acts, the legal fra
mework of the militia. 
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