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В наступний час виникає серйозна проблема злочинності в Україні, 

йде масштабне збільшення правопорушень в тому числі й кримінальних. 

Тому необхідно провести аналіз умов застосування вогнепальної зброї ро-

бітниками МВС та межі застосування заходів фізичного впливу до злочин-

ців. 

Правовою основою застосування спеціальних засобів є Закон Украї-

ни «Про міліцію» та Постанова Верховної Ради УРСР від 29 листопада 

1990 року «Про невідкладні заходи по зміцненню законності і правопоряд-

ку в республіці». 

Застосуванню сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї повин-

но передувати попередження про намір їх використання, якщо дозволяють 

обставини. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби і зброя мо-

жуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здо-

ров'ю громадян чи працівників міліції. Забороняється застосовувати заходи 

фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю до жінок з явни-

ми ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками ін-

валідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, 

що загрожує життю і здоров'ю людей, працівників міліції, або збройного 

нападу чи збройного опору.  

У разі неможливості уникнути застосування сили вона не повинна 

перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на міліцію обо-

в'язків і має зводитись до мінімуму можливості завдання шкоди здоров'ю 

правопорушників та інших громадян.  
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Працівники міліції як крайній захід мають право застосовувати вог-

непальну зброю у таких випадках: 

1) для захисту громадян від нападу, що загрожує їх життю і здоро-

в'ю, а також звільнення заложників; 

2) для відбиття нападу на працівника міліції або членів його сім'ї, 

якщо їх життю або здоров'ю загрожує небезпека; 

3) для відбиття нападу на охоронювані об'єкти, конвої, жилі примі-

щення громадян, приміщення державних і громадських підприємств, уста-

нов і організацій, а також звільнення їх у разі захоплення; 

4) для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину і 

яка намагається втекти; 

5) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається вте-

кти з-під варти, а також озброєної особи. 

Забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю 

при значному скупченні людей, якщо  від  цього можуть постраждати сто-

ронні особи.  

Ці правила визначають порядок застосування спеціальних засобів 

особовим складом міліції та іншими працівниками органів і установ внут-

рішніх справ, військовослужбовцями внутрішніх військ, які залучаються 

до охорони громадського порядку і громадської безпеки, боротьби зі зло-

чинністю.  

Чітке виконання нормативно-правових документів та законів Украї-

ни може сприяти зменшенню правопорушень та злочинності в нашій дер-

жаві. 


