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18лютого 2009 р. на засіданні 
Комітету Верховної Ради Ук

раїни з питань законодавчого забезпе
чення правоохоронної діяльності по
передньо розглянуто Концепцію пра
вового забезпечення реформування 
правоохоронних органів України. 
У прес-релізі цього Комітету вка
зується на необхідності створення 
ефективної системи правоохоронних 
органів, яка б ґрунтувалася на загаль
нолюдських цінностях, увібрала б 
найкращі здобутки міжнародного 
досвіду [1]. Оскільки в Концепції кон
кретно не згадується Міжнародна 
організація кримінальної поліції 
(МОКП), можна припустити, що у 
підрозділі кримінальної міліції в сис
темі Національної міліції продовжить 
виконувати свої функції Укрбюро 
Інтерполу. Діяльність Інтерполу в Ук
раїні спонукає здійснити реалізацію 
задекларованої мети згаданого проек
ту Концепції, у розрізі встановлення 
відповідності між завданнями та 
функціями організації, щоб забезпечи
ти належний рівень захисту прав і 
законних інтересів особи.

З кожним роком міжнародні уста
нови все більш активно беруть участь 
у здійсненні державної влади. Для то
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го щоб не втратити можливість, як за
безпечити постраждалих людей адек
ватним правовим захистом, так і 
відшкодувати понесені збитки, дер
жаві необхідно мати засоби стриму
вань і противаг. У контексті обґрунту
вання реформування статусу служби 
та діяльності МОКП-Інтерпол у 
нашій державі необхідно конкретизу
вати національні пріоритети, а для по
дальшого розвитку правової держави 
усвідомити доцільність акцентування 
уваги на підзвітності міжнародних ор
ганізацій з метою упередження нега
тивних проявів їх діяльності в Україні 
на фізичних особах.

Дослідженням діяльності Інтерпо
лу займалися Я. Бельсон, К. Родіо- 
нов. Міжнародно-правовий статус 
Інтерполу та питання розвитку інсти- 
туційної системи організації дослі
джували О. Бандурка, А. Мацко, 
В. Овчинський, В. Самарін, В. Сме- 
лік. Окремі питання до контексту за
гальних проблем міжнародної систе
ми співробітництва у боротьбі зі 
злочинністю функціонування МОКП 
розглядали автори: С. Бородін, Л. Га- 
ленська, Г. Ігнатенко, І. Карпец, 
Є. Ляхов. Поза увагою неможливо за
лишити праці, присвячені історії
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Інтерполу та порядку його функціону
вання, західних авторів: М. Фунера 
(М. Fooner) та П. Лі (P. Lee), 
Ф. Бреслера (F. Bresler), А. Боссарда 
(A. Bossard), А. Ноубл (I. Noble). Про
те у цій сфері спостерігається чимало 
прогалин, заповненню однієї з них 
присвячено цю статтю.

Її мета полягає у висвітленні науко
вої позиції типології порівняльного 
права про потенційні ризики право- 
творчості та надання пропозиції (по
м’якшення ризику) з реформування 
внутрішнього права для врегулювання 
відповідності статусу служби та діяль
ності МОКП в Україні.

Спочатку розглянемо за яких умов 
послаблюються позиції держави як 
традиційного посередника у захисті 
прав людини. Заклик міжнародних 
організацій до підвищення відпові
дальності правоохоронних органів 
країн з надання постраждалим особам 
адекватних засобів звернення для 
відстоювання своїх прав та отримання 
компенсації за понесені збитки стало 
звичайним лозунгом останніх кількох 
десятиліть.

Аналогічну функцію, з питань про
тидії злочинності, подібну правовій 
системі держав здійснює Інтерпол. 
Проте вивчення актів Інтерполу дає 
змогу дійти висновку про наявність 
деталізації різноманітних аспектів 
діяльності цієї організації, що веде до

збільшення кількості обов’язкових 
рішень МОКП, які становлять не
від’ємний елемент правової основи.

Більше того, міжнародна інсти- 
туційна система Інтерполу поступово 
стимулює чіткий розподіл відпові
дальності з органами, які здійснюють 
державну владу, і створює тим самим 
так звані спільні зони впливу.

Згідно з цим соціальні функції пра
ва, які виконуються в житті суспіль
ства, такі як захист особистості і роз
поділу ресурсів, поглинаються міжна
родним правовим порядком та втрача
ють національне розмаїття. З іншої точ
ки зору, загальна зона впливу висвітлює 
ситуацію, в якій фізична особа — на 
місцевому рівні — страждає від проблем 
чи негативних наслідків у результаті 
здійснення державної влади як держа
вою, так і міжнародною організацією, 
або обома [3,292]. У цій ситуації майже 
неможливо визначити, хто повинен не
сти відповідальність (див. рис. 1).

З огляду на такий підхід, корисно 
поглянути на національну правову си
стему як потенційний шлях до підви
щення відповідальності міжнародної 
організації. Наприклад, проведення 
аналізу впливу міжнародного права з 
внутрішнім правом України на грома
дянина конкретизує появу спільної 
зони впливу.

Перш за все, корисно відобразити 
наш спосіб дії наступними чотирма ре-

Міжнароднс право
лсі впроваджують 
громадську владу

Спільна зона впливу
негативна для людей та їх 

навколишнього середовища 
на регіональному рівні

Рис. 1. Спільна зона впливу

Внутрішнє
законодавство

про статус суб’єктів, 
що здійснюють державну 

владу
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жимами порівняння права (див. 
рис. 2).

Міжнародний

Рис. 2. Чотири режими порівняння права

Для посилення методологічних ви
мог до правотворчості необхідно з’ясу
вати, який «режим» або форму право
вого порівняння використовувати, то
му що різні режими можуть викорис
товуватися з різних міркувань ризику. 
У межах цієї основної типології перед
бачено, що в першу чергу горизонталь
не порівняння вказує на статус, вста
новлений правовою системою в 
міжнародному чи/та національному 
рівні, а вертикальне — на існування 
регулятивних норм та правил, які за
безпечують функціонування органі
зації та діяльності її працівників на 
міжнародному чи/та національному 
рівнях [3, 295]. Реалізовуючи наше 
прагнення обґрунтувати реформуван
ня статусу служби та діяльності Інтер
полу в Україні, пропонуємо здійснити 
такі порівняння права:

1. Між правовою системою на 
національному рівні (наприклад, за
конів України «Про оперативно-роз- 
шукову діяльність» та «Про організа
ційно-правові основи боротьби з орга
нізованою злочинністю», зміни до 
яких у квітні 2004 р. вже пропонував 
внести народний депутат України 
М. Добкін, стосовно повноважень 
Національного центрального бюро 
Інтерполу в Україні) [2].

2. Серед правових систем 
і режимів діяльності на міжна
родному рівні (норми права 
міжнародних організацій регу
люють відносини усередині 
організації, тобто між органа
ми організації та державами як 
її учасницями. Якщо розгляну
ти співвідношення права між
народних організацій з міжна
родним правом, то міжнародна 
організація в першому випад
ку виступає як суб’єкт відно
син, які складаються в її інсти- 

туційній системі, у другому — як 
суб’єкт відносин, які складаються між 
організацією та державами, з іншими 
організаціями [7].

Можна говорити і про те, що внут- 
рішньоорганізаційні норми набувають 
«корпоративний» характер, обмежую
чись у колі адресатів, що робить їх 
схожими на норми відомчих норма
тивно-правових актів.

Оскільки було зазначено, що право 
міжнародних організацій перебуває у 
стані формування, досить важко прове
сти його поділ на галузі. Розглядаючи 
сукупність норм, які регулюють 
діяльність Інтерполу, можна виокреми
ти адміністративно-фінансові норми.

3. Зверху вниз, яке необхідно в 
контексті інтернаціоналізації міжна
родних норм і правил, термінології та 
ідеології для впровадження в націо
нальній правовій системі (історії най
більш прогресивних правових систем 
вказують нам, що значною мірою їх 
формування здійснюється за рахунок 
позитивних запозичень нормативно
правового регулювання з інших 
держав та їх впровадження у законо
давство) [6, 305].

4. Знизу вгору, останній режим 
правового порівняння є доволі скеп
тичним, оскільки ґрунтується на пере
несенні національної правової систе
ми до міжнародного рівня, всупереч
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твердження про несумісність на
ціональних та міжнародних правових 
норм.

Г. Гаттерідж (Н. Gutteridge), слушно 
вказує, що оскільки зв’язок або 
спорідненість при порівнянні міжна
родних прав та норм взагалі існує, то з 
метою упередження впливу тіньового 
характеру на національне право, ос
таннє необхідно розглядати як інстру
мент, який має бути задіяним для роз
витку закону [4, 58].

Скептицизм щодо режиму верти
кального правового порівняння «зни
зу вгору» можна пояснити відсутністю 
методологічних досліджень у цій 
сфері. Природно, що працівники Укр- 
бюро Інтерполу виконують свої функ
ції в останньому режимі значну 
кількість часу, на жаль, не конкретизу
ючи та відверто не висвітлюючи свою 
діяльність. Тому доцільним вважаємо 
додати зауваження Дж. Вінера 
(J. Wiener) про існування багатьох 
прикладів вертикально правових за
позичень між національним та міжна
родним правом на практиці, тому не
обхідно застосовувати більш суворий 
аналітичний підхід до того, чому, як і 
коли така трансплантація відбуваєть
ся та в якому випадку ми повинні бути 
причетні до її проведення [5, 78].

Зважаючи на викладене, ми ствер
джуємо, що при використанні режиму 
вертикального порівняння скепти
цизм може бути здоровим — особливо, 
коли він спрямований на виявлення та 
пом’якшення ризиків у правотвор- 
чості. Робота у режимі «знизу вгору» з 
використанням порівняльно-право

вих методів, на нашу думку, є виправ
даною, особливо всередині «спільної 
зони впливу».

Хоч і можуть бути розбіжності що
до ступеня ризику при використанні 
вказаних вище чотирьох видів право
вих порівнянь, остаточної відповіді, 
який з них є оптимальним для обґрун
тування реформування статусу служ
би та діяльності працівників Інтерпо
лу в Україні, дати неможливо. Проте 
це дає підстави вважати, що необхідно 
продовжувати розвідку за допомогою 
цих порівняльних методик, оскільки 
очікується зростання впливу міжна
родного права.

Природно, що у разі конкретизації 
у внутрішньому праві нашої держави 
статусу Інтерполу негативна зона 
впливу міжнародного права на грома
дян України зменшиться, крім того, 
воно суттєво вплине на чітке розмежу
вання функцій у рамках існуючого 
Укрбюро МОКП. Необхідність рефор
мування цієї інституції у внутрішньо
му праві України аргументується 
поліпшенням економічних наслідків 
не тільки для громадян, а й для держа
ви, адже членство у цій організації по
требує витрат коштів з Державного 
бюджету України.

Перспективою у подальшому до
слідженні теоретичного підґрунтя 
доцільності реформування є встанов
лення відповідності між чисельністю 
працівників Інтерполу в Україні та їх 
організації загалом фінансовим забез
печенням (з урахуванням сплати 
щорічного внеску нашої держави до 
бюджету Інтерполу).
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Культенко О. В. Щ одо потреби перегляду обсягу провосуб'єктносгі Інтерполу в Україні 
Анотація. Розглянуто можливості порівняльного аналізу права як засоби досягнення кон- 

цептуалізації Інтерполу в Україні. У статті проаналізовані потенційні ризики правотворчості у 
реформуванні внутрішнього права статусу служби та діяльності МОКП, досліджена оптималь
на методологія для врегулювання позиції країни —  члена організації, висвітлена необхідність 
чіткого розподілу відповідальності між державою та міжнародною організацією.
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Культенко А  В. О  необходимости пересмотра объема правосубъектности Интерпола в 
Украине

Аннотация. Рассмотрены возможности сравнительного анализа права как средства дости
жения концептуализации Интерпола в Украине. В статье проанализированы потенциальные 
риски правотворчества в реформировании внутреннего законодательства статуса службы и 
деятельности МОУП, исследована оптимальная методология для урегулирования позиции 
страны —  члена организации, освещена необходимость четкого распределения ответственно
сти между государством и международной организацией.

Ключевые слова: МОУП-Интерпол, международное право, внутреннее (национальное) 
право, «общая зона влияния», сравнительно-правовой метод (режим), риск.

Kulienko О . The need for revision of the law of Interpol In Ukraine
Annotation. Established the possibilities of comparative analysis of law as a means of achieving 

the conceptualization of Interpol in Ukraine. The article analyzes the potential risks of law-making in 
the reform of domestic law the status of services and activities of the ICPO, investigated the optimum 
methodology for resolving the position of a member organization, illuminated the need for a clear 
division of responsibilities between states and international organizations.
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