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Злочини працівників 
органів внутрішніх справ України: 

аналіз тенденцій 1992–2009 рр. 
Принцип верховенства права сто- денція, на жаль, повною мірою стосуєть-

совно діяльності правоохоронних орга- ся й органів внутрішніх справ України. 
нів держави означає виконання право- Як було встановлено низкою віт-
охоронцями всіх без винятку вимог чизняних досліджень, динаміка загаль-
закону та дію будь-якої посадової ного рівня злочинів, що вчиняються 
особи тільки на підставі закону.Проте персоналом ОВС, у цілому відповідає 
навіть у практиці європейських країн закономірностям, за якими змінюється 
цей принцип не дотримується повні- рівень злочинності на території Украї-
стю через велику кількість чинників, ни [1, 2]. Цей взаємозв’язок загалом збе-
що призводить до численних «відхи- рігає свою тенденцію, за винятком 
лень» у виконанні вимог закону пра- 2006–2008 років, коли кількість засудже-
цівниками правоохоронних органів, них працівників ОВС зросла в резуль-
порушень ними прав людини під час таті активної протидії МВС України 
виконання службових обов’язків. Ця тен- цим негативним явищам (рис. 1): 
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Як видно з наведених даних, про- за результатами розслідування яких 
тягом 2007-2009 рр. відбулося різке судами було винесено обвинувальні 
зростання кількості засуджених пра- вироки стосовно 4999 осіб. До інших 
цівників у середньому на 84% порів- видів відповідальності за вчинення 
няно з 2006 р., передусім - за раху- правопорушень некримінального ха-
нок працівників у м. Києві (75 осіб), рактеру у цей же період було притяг-
Дніпропетровській (72 особи), Хар- нуто 33 612 працівників різних служб і 
ківській (53 особи), Херсонській підрозділів ОВС. Станом на 1 січня 
(48 осіб), Сумській (41 особа), Одесь- 2010 р. у провадженні органів проку-
кій (36 осіб), Львівській (34 особи), ратури перебували 1333 кримінальні 
Чернігівській (35 осіб) областях, АР справи, порушені стосовно 1492 пра-
Крим (38 осіб). цівників. 

Найбільша кількість притягнутих При цьому питома вага злочинів 
до кримінальної відповідальності пра- серед персоналу ОВС протягом пе-
цівників протягом 2007-2009 рр. при- ріоду з 1992 р. по 2010 р. залишається 
падає на служби карного розшуку, відносно низькою та складає 11 зло-
дільничних інспекторів міліції, слід- чинів на 10 тис. осіб порівняно з 
ства, охорони громадського порядку, аналогічним показником у цілому 
боротьби з незаконним обігом нарко- по Україні: 97,7 злочину на 10 тис. 
тиків, ДАІ. При цьому серед засудже- осіб. 
них працівників міліції домінують Порівняння загальної динаміки 
представники вікової категорії до 30 ро- кількості службових і загальнокри-
ків (61,2% від загальної кількості за- мінальних злочинів, учинених праців-
суджених) та зі стажем служби в ОВС никами ОВС, констатує збільшення 
до 10 років (58,9%). питомої ваги саме злочинів у сфері 

Усього ж у період з 1992 р. по 2010 р. службової діяльності, кількість яких у 
в Україні було порушено більш ніж 2009 р. була у 3,8 раза більшою за 
9626 кримінальних справ за фактами кількість злочинів загальнокриміналь-
неправомірних дій працівників ОВС, ного характеру (рис. 2). 
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Рис. 2. Динаміка кількості службових і загальнокримінальних злочинів в ОВС 

Аналіз структури злочинів, учи- переважання фактів хабарництва, пе-
нених персоналом ОВС у сфері служ- ревищення службових повноважень і 
бової діяльності протягом 2002– зловживання службовим становищем 
2009 рр., дозволяє констатувати (див. рис. 3 на с. 73). 
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Рис. 3. Питома вага (у %) окремих видів злочинів, учинених персоналом ОВС 
протягом 2002–2008 рр. у сфері службової діяльності 

За матеріалами судової практики, У структурі загальнокриміналь-
посадові злочини здебільша вчиняють- них злочинів найбільш численними 
ся безпосередньо під час несення служ- є ДТП (22,2%), частка яких значно 
би та у 68% випадків – у службових перевищує показники зареєстро-
приміщеннях. Переважну більшість за- ваних випадків спричинення тілес-
суджених за посадові злочини склада- них ушкоджень та вчинення кра
ють особи віком до 30 років – вікові діжок – 8,6% і 6,7% відповідно 
категорії від 20 до 25 років та від 25 до (рис. 4). 
30 років (25,3% і 32,6% відповідно). 

Рис. 4. Питома вага окремих видів злочинів у структурі загальнокримінальної 
злочинності персоналу ОВС протягом 2002–2009 рр. 

Привертає увагу досить непрозо- честі й гідності особи, проти прав і 
ра категорія злочинів, позначених у свобод людини і громадянина, проти 
відомчій статистиці як «інші», питома власності, проти громадської безпеки, 
вага яких складає більше третини проти безпеки руху та ін. 
(37,9%) усіх злочинів загальнокримі- Серед усіх видів злочинів, що вчи-
нальної спрямованості. Зазначена няються посадовими особами ОВС, 
категорія охоплює кількість осіб, найбільш пильну увагу міжнародних 
засуджених за фактами вчинення зло- експертів і вітчизняних спеціалістів 
чинів проти життя та здоров’я (зокре- привертає сьогодні категорія катувань, 
ма за катування), проти свободи, оскільки вона є своєрідним індикато-
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ром дотримання правоохоронними їх невелику кількість, зафіксовану у фор-
органами принципу верховенства права. мах статистичної звітності. Так, орга-
Намагаючись надати кримінологічну нами прокуратури у 2002–2009 рр. сто-
оцінку розповсюдженості випадків ка- совно працівників ОВС було порушено 
тувань у правозастосовній діяльності лише 16 кримінальних справ за ст. 127 
ОВС України, ми маємо констатувати КК України («Катування») (табл. 1): 

Таблиця 1 

Кількість кримінальних справ за ст. 127 КК України (2002–2009 рр.) 

Перебувало у провадженні кримі
нальних справ 

– з них порушено в поточному році 

– закрито за реабілітаційними мо
тивами 

Засуджено осіб 

2002 

1 

0 

0 

0 

2003 

1 

0 

0 

0 

2004 

1 

0 

0 

0 

2005 

6 

5 

0 

0 

2006 

11 

5 

0 

0 

2007 

12 

2 

2 

2 

2008 

15 

4 

4 

3 

2009 

16 

1 

2 

3 

Наведені цифри не є приводом для 
заспокоєння з декількох причин. По-
перше, вивчення аналітично-довідкових 
матеріалів свідчить, що досить значна 
кількість незаконних дій працівників 
міліції, пов’язаних із застосуванням 
тортур і жорстокого поводження, стає 
штучно латентною через неадекватну 
їх кваліфікацію органами прокурату
ри. По-друге, існує стала судова прак
тика, згідно з якою дії працівників ОВС, 
пов’язані з незаконним застосуванням 
заходів фізичного впливу, побоїв та 
інших форм жорстокого поводження, 
переважно кваліфікуються лише за дво
ма статтями Кримінального кодексу – 
ст. 364 («Зловживання владою або служ
бовим становищем») та ст.365 («Пере
вищення влади або службових повно
важень»). Власне вибіркове вивчення 
кримінальних справ стосовно незакон
них дій правоохоронців із застосуванням 
фізичного насильства показало, що 
судові органи щонайменше у 22,2% 
випадків «не помічають» у винесенні 
вироків ознак складу злочину, перед
баченого ст. 127 КК України. 

Як приклад неправильного оціню
вання з боку органів прокуратури неза
конних дій працівників міліції може слу
жити резонансна справа, коли 1 жовтня 

2008 р.в першій половині дня в м. Прилу
ки Чернігівської області працівники 
У Б О З затримали гр. М., якого в по
дальшому вивезли до м. Ніжина Черні
гівської області.У приміщенні Ніжин
ського міськрайвідділу міліції старший 
лейтенант міліції Н. та старший лей
тенант міліції Ш., умисно виходячи за 
межі наданих їм повноважень, застос
ували до М. насильство з метою от
римання зізнання у скоєнні злочинів 
(курсив автора). 27.01.2009 р. прокура
турою Чернігівської області було 
порушено кримінальну справу віднос
но оперуповноважених Н. та Ш. лише 
за ст. 365 п. 2 КК України. 

Усуненню такої негативної практи
ки було свого часу спеціально присвя
чено постанову Пленуму Верховного 
Суду України «Про судову практику в 
справах про перевищення влади або 
службових повноважень» від 26 грудня 
2003 р. № 15, проте стереотипи суддів
ської логіки виявляються сильнішими 
за вимоги офіційних документів. 

З урахуванням викладеного навіть 
за невеликого обсягу кримінальних 
справ, порушених за ст. 127 КК Украї
ни, вважається за доцільне взяти до 
уваги всі склади злочинів, які можуть 
мати потенційний стосунок до засто-
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Таблиця 2 

Кількість працівників ОВС, притягнутих до кримінальної та дисциплінарної 
відповідальності за дії, що можуть бути пов’язані з тортурами та жорстоким поводженням 

Всього засуджено за вчинені 
злочини 

2002 

89 

2003 

108 

2004 

147 

2005 

146 

2006 

178 

2007 

349 

2008 

293 

2009 

342 
– з них за: 

умисне вбивство 

тілесні ушкодження 

зловживання владою 

перевищення влади 

Всього покарано за порушен
ня законності 

3 

5 

7 

34 

1649 

1 

4 

16 

39 

2061* 

7 

9 

21 

51 

2814 

4 

2 

19 

34 

1451 

1 

0 

17 

43 

1366 

8 

7 

47 

79 

1474 

5 

7 

41 

59 

2090 

4 

5 

41 

65 

3291 

– з них за: 

незаконні методи проведення 
слідства 

незаконне застосування спец-
засобів 

незаконні дії стосовно затри
маних 

незаконне адміністративне за
тримання 

незаконне притягнення до адміні
стративної відповідальності 

незаконний арешт 

незаконне притягнення до кри
мінальної відповідальності 

6 

7 

1 

21 

20 

0 

6 

1 

3 

0 

25 

34 

0 

5 

1 

1 

0 

31 

74 

1 

2716 

0 

5 

13 

27 

56 

2 

44 

0 

1 

0 

3 

34 

1 

21 

3 

0 

5 

25 

75 

3 

21 

0 

6 

0 

15 

56 

1 

8 

2 

1 

9 

61 

210 

3 

16 

* Дані за 10 місяців 2003 р. 

за цими категоріями скарг уже не
можливо. Причиною є різні категорії 
обліку, що їх застосовують департа
менти і служби, а також елементарна 
відсутність у реєстрових обліках МВС 
України таких категорій скарг грома-
дян,як «катування», «побиття та грубе 
поводження», «незаконні методи веден
ня слідства» тощо. 

Саме з цих причин аналіз скарг і 
звернень громадян є досить фрагмен
тарним, проте він дозволяє визначити 
таке. Із загальної кількості скарг, 
що надходять до органів внутрішніх 
справ стосовно незаконних дій праців
ників міліції, в середньому 7,8% при
падає на факти побиття та спричи
нення тілесних ушкоджень. Повідом-

лення про факти катування склада
ють значно меншу частину – 1,3% від 
загальної кількості скарг громадян. 
Своє підтвердження знаходять у серед
ньому, опріч окремих років, лише 
9,2% усіх скарг громадян. 

На загальну кількість скарг громадян 
впливає також той факт, що в ряді ви
падків неправомірна поведінка праців
ника ОВС зустрічає підтримку з боку 
громадян, навіть родичів потерпілих. 

Так, старший дільничний інспектор 
Іршанського селищного відділу міліції 
Володарськ-Волинського РВ УМВС 
України в Житомирській області Б. 
27 липня 2005 р. близько 02.00 год. 
у приміщенні селищного відділення мі
ліції опитував потерпілу К. у зв’язку 
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із вчиненням квартирної крадіжки в відділенні. При цьому Б. також повідо-
смт Іршанськ. Суд установив, що Б. мив, що К. перебувала у близьких сто-
«… з метою отримання зізнання у сунках зі своїм знайомим. Образив-
вчиненні крадіжки … застосував недо- шись на доньку, матір самовільно 
зволені та неналежні в даній ситуації схопила зі стола гумовий кийок, яким 
методи фізичного насильства та спе- нанесла кілька ударів своїй донці [3]. 
цзасоби, наніс затриманій … численні Крім того, наведений випадок на-
удари рукою по голові та гумовим очно демонструє розбіжність між уста-
кийком по сідницях, з метою само- новленими в судовому процесі метою 
обмови потерпілою, чим завдав К. та способами вчинення злочину, які вка-
істотну шкоду її охоронюваним за- зують на склад злочину, передбаченого 
коном правам та інтересам». ст. 127 КК («Катування»), та кваліфі-

Зі слів обвинуваченого, він справді, кацією судом цих дій як перевищення 
коли потерпіла не визнала своєї при- влади, тобто за ст. 365 КК України. 
четності до вчинення крадіжки та Наведені міркування з приводу 
намагалася вийти зі службового при- кримінологічного оцінювання проти-
міщення, наніс потерпілій два удари гу- правних дій працівників О В С воче-
мовим кийком по сідницях і штовхнув видь мають бути предметом подаль-
її на стілець, внаслідок чого К. вдари- шого обговорення та ініціювати до-
лася головою об стіну. Того ж дня слідження в галузі дотримання прав 
вранці, коли було встановлено непри- людини. З цього приводу автор по-
четність К. до вчинення крадіжки, Б. кладає великі надії на молодих уче-
запросив до відділку її матір і повідо- них, дисертаційні дослідження яких 
мив причини перебування її доньки у присвячено зазначеним проблемам. 
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