


УДК 343.918.1
ББК 67.308
         М29

Мартиненко О. А., Теличкін І. О. 
Запобігання злочинам серед працівників в органах внутрішніх справ 

України: міжнародні та національні аспекти : монографія / О. А. Мар
тиненко, І. О. Теличкін. — К. : Видво «Юридична думка», 2015. — 236 с.

ISBN 9786176650256

Присвячена теоретичному узагальненню основних напрямів удоскона
лення діяльності із запобігання злочинам серед працівників органів внут
рішніх справ України з урахуванням світового досвіду. 

На підставі здійсненого кримінологічного аналізу сформовано пакет 
пропозицій щодо використання зарубіжного досвіду у сфері нормативно
правового забезпечення профілактики злочинності серед персоналу органів 
внутрішніх справ України з метою зміцнення зв’язків із населенням, удо
сконалення механізму підзвітності, забезпечення більшої прозорості та 
реформування системи управління. Окреслено заходи запобігання злочи
нам серед особового складу органів внутрішніх справ, спрямовані на лікві
дацію умов, що спричиняють ці злочини.

Розрахована на широке коло науковців, викладачів, аспірантів, студен
тів юридичних вузів і факультетів, працівників правоохоронних органів.

УДК 343.918.1
ББК 67.308

 © Мартиненко О. А., Теличкін І. О., 2015
ISBN 9786176650256 © Видавництво «Юридична думка»,  2015

М29



3

Вступ

Проблема дотримання закону в діяльності правоохоронних орга
нів була та залишається в переліку найбільш злободенних питань 
кожної держави за різних історичних періодів. Проте для України 
вона постала у повному масштабі лише після подій Євромайдану, 
коли саме від дотримання правоохоронцями норм закону стала зале
жати суверенність та цілісність держави. 

Обраний керівництвом країни курс на докорінну реформацію 
сфери кримінальної юстиції та правоохоронної системи у 2014 р. 
привів до розробки першої за останні вісімнадцять років стратегії 
розвитку органів внутрішніх справ, започаткування першого націо
нального експерименту з реформування львівської міліції, створен
ня Національної платформи «Реформуємо МВС: прозорість та від
повідальність». Урядом були ініційовані реформа судової системи та 
створення Національного антикорупційного бюро, підтримані про
позиції МВС щодо якісної трансформації традиційних підрозділів та 
служб (патрульна служба, ДАІ, УБОЗ, транспортна міліція, спец
підрозділи) в сучасні універсальні підрозділи європейського ґатунку.

У зазначеній низці реформаторських інновацій наскрізним сег
ментом є створення механізмів, що мають забезпечувати належну 
поведінку персоналу правоохоронних органів навіть за нестандарт
них та екстремальних ситуацій. З погляду кримінології та теорії гро
мадського контролю ці механізми мають запобігти вчиненню право
порушень серед персоналу та одночасно гарантувати швидке, 
неупереджене та прозоре розслідування таких випадків.

З’явившись уперше в роботах британських кримінологів та полі
цеїстів 1970х років як самостійний напрям, проблема правослухня
ної поведінки серед працівників силових структур з часом набула 
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розвитку в галузях вітчизняної науки доволі широкого спектру — 
кримінальному та адміністративному праві, кримінології, теорії 
управління, соціології та психології.

Монографія, що пропонується до уваги читачів, продовжує цей 
тематичний ряд, акцентуючи увагу як на історичному процесі фор
мування, так і на сучасних моделях превентивних механізмів, що 
забезпечують дотримання вимог закону в поліцейських інституціях 
різних країн. Проведений аналіз, як сподіваються автори, стане в 
пригоді розробникам нової моделі діяльності органів внутрішніх 
справ та національної антикорупційної політики.
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Розділ 1 

Історичний та кримінологічний аналіз  
злочинів, що вчиняються  
в поліції зарубіжних країн

1.1. Дотримання законності  
в діяльності правоохоронних органів:  

ретроспективний огляд питання 

Античний період. У західній літературі прийнято вважати, що для 
поліцейської діяльності античного періоду притаманні три особли
вості. Поперше, вона не завжди мала примусовий характер. 
Вивчення 51 античного суспільства на всіх континентах, проведене 
британськими дослідниками, показало, що міжособистісне посеред
ництво було головним засобом урегулювання конфліктів. Створення 
структур, що нагадують поліцію, було характерним тільки для поло
вини з них. Подруге, існувало чітке розмежування між тими, кому 
офіційно делегувалося право на здійснення поліцейської діяльності, 
і тими, хто цю діяльність здійснював безпосередньо. Якщо поліцей
ське керівництво належало до елітних верств населення, то рядові 
поліцейські займали далеко не перші позиції в ієрархічній структурі 
суспільства. Нарешті, поліція виконувала широке коло обов’язків, 
починаючи від прибирання сміття і закінчуючи боротьбою з поже
жами, у яких було мало спільного з профілактикою правопорушень і 
боротьбою зі злочинністю1.

1 Michael Parker Banton Walsh. The history of policing in the West [Електронний 
ресурс]. / Michael Parker Banton Walsh, William Francis, Brodeur Jean-Paul. — 
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Загальноприйнято вважати, що перші в історії людства поліцей
ські структури зародилися в Стародавньому Єгипті. На жаль, до 
наших днів збереглася лише частково інформація (у вигляді папіру
сів або написів на гробницях) про ці найперші правоохоронні струк
тури в історії людства, якто про: їх функції, принципи комплекту
вання і організації, рівень професіоналізму, стан дисципліни та 
законності тощо. Тому не дивно, що немає єдиної точки зору, навіть 
у такому питанні, як, коли, в якому тисячолітті це сталося. Деякі 
фахівці вважають, що формування поліції відбулося у третьому тися
чолітті до н. е. (тобто в епоху так званого Раннього царства), інші — у 
другому (тобто в епоху Нового царства)2 3. Ці розбіжності, на нашу 
думку, пояснюються передусім тим, що в епоху Стародавнього 
Єгипту навряд чи існував інститут поліції в сучасному розумінні 
цього терміна, тобто як окремий орган виконавчої влади, відпові
дальний за безпеку громадян та їх майна. Правоохоронні функції 
виконували різні структури. Трансформаційні процеси тривали сто
літтями. Тому наразі, декілька тисяч років потому, практично немож
ливо визначити більшменш точну дату зародження поліції.

Ще в третьому тисячолітті для кожної з 42 адміністративних оди
ниць держави фараон призначав чиновника, відповідального за пра
восуддя та безпеку. Йому допомагав начальник поліції, який, крім 
підтримання правопорядку, виконував і інші функції, зокрема зби
рання податків4. Найімовірніше, перші правоохоронні структури 
Єгипту являли собою приватну охорону великих землевласників. 
В епоху Середнього царства землевласники трансформувалися у 
клас чиновників, однією з функцій яких стало збирання аналогів та 
підтримання правопорядку. На зображеннях, що залишилися, вони 

Режим доступу : http://www.britannica.com/EBchecked/topic/467289/
police/36 611/The-history-of-policing-in-the-West
2 Там само.
3 Крашенинникова Н. История государства и права зарубежных стран [Електронний 
ресурс]. / Н. Крашенинникова, О. Жидкова. — Режим доступу : http://www.
gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/istrp/
4 Michael Parker Banton Walsh. The history of policing in the West [Електронний 
ресурс]. / Michael Parker Banton Walsh, William Francis, Brodeur Jean-Paul. — 
Режим доступу : http://www.britannica.com/EBchecked/topic/467289/
police/36611/The-his tory-of-policing-in-the-West
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зазвичай показані здійснюючими правосуддя над селянами в ото
ченні своїх охоронців.

Поліцейські функції виконувала також армія, а в епоху Нового 
царства ці функції були покладені на спеціальні поліцейські загони, 
покликані нести охорону фараона та інших вищих сановників, сто
лиці, кодонів, каналів, зерносховищ, храмів тощо5. Джерела підтвер
джують, що в країні існували правоохоронні структури, відповідаль
ні за переміщення транспорту і пішоходів, охорону храмів та 
мануфактур, підтримання правопорядку на ринках, розшук злочин
ців, насамперед злодіїв. Військові, зазвичай загони нубійських луч
ників, забезпечували безпеку гірничорудних експедицій і навіть 
походів у пустелю за медом.

На думку Андре Доллінгера, більшість правоохоронних структур 
були нечисленними і належали приватним особам (багатим землев
ласникам, господарям майстерень тощо) або локальним інституціям 
(наприклад, великим храмам)6. Але в разі необхідності влада могла 
сконцентрувати значні сили поліції. В епоху Рамзеса IV для забез
печення порядку на території рудника, де працювали 9000 робітни
ків, був задіяний загін поліції чисельністю 50 осіб7. В епоху Нового 
царства для охорони Фіванського некрополю влада зуміла зібрати 
поліцію з усього південного регіону8.

В епоху Нового та Середнього царств відбувається формування 
загальнонаціональної поліцейської структури на базі напіввійсько
вих прикордонних утворень, що формувалися, здебільшого, з нубій
ського племені меджаїв9 (Medjay), які залучалися до військових 
походів на південь та охорони кордонів ще в період Старого царства. 
Таким чином, поняття «поліція» стало настільки тісно пов’язане з 

5 Крашенинникова Н. История государства и права зарубежных стран [Електронний 
ресурс]. / Н. Крашенинникова, О. Жидкова. — Режим доступу : http://www.
gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/istrp/
6 André Dollinger. The police in ancient Egypt [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/law_and_order/police.htm
7  André Dollinger. Hammamat Inscriptions [Електронний ресурс]. — Режим досту-
пу : http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/hammamat.htm#ramses_iv 
8 André Dollinger. The police in ancient Egypt [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/law_and_order/police.htm
9 Народ, який населяв прикордонний з Єгиптом район Меджай, на півночі Нубії 
(територія сучасного Судану).
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назвою цього народу, що в епоху Нового царства слова «поліція» і 
«меджаї» стали синонімами. 

Використання іноземців було одним із головних джерел комплек
тування правоохоронних формувань, зокрема поліції. Єгипет був 
успішною державою (порівняно з сусідніми країнами), і значна кіль
кість мігрантів прагнули перечекати там важкі часи. Ось що говори
лося в повідомленні з прикордонного посту Семна в епоху Середнього 
царства: «У рік третього правління, третього місяця… 27 дня… 
2 чоловіки з племені меджаїв, 3 жінки з племені меджаїв та 2 дитини 
прийшли з пустелі і сказали: «Ми прийшли служити Великому 
дому»10 11. Тому не дивно, що іноземці, представники нубійських 
племен меджаїв і блемміїв, лівійці, вихідці з Азії, були широко пред
ставлені як у прикордонній варті (прикордонній поліції), так і в 
самій поліції12. Іншим джерелом комплектування були військовопо
лонені, тобто особи, які мали навички поводження зі зброєю, звиклі 
до жорсткої дисципліни та не були залучені до єгипетських політич
них інтриг. 

Іноземні завойовники, як правило, не ламали усталені інституції, 
а пристосовували їх до своїх потреб. В епоху римської окупації полі
ція була передана до армійських структур. На місцях вона керувалася 
центуріонами. Канцелярія стратега відповідала за дослідження дока
зів, зібраних поліцією, та підготовку справи для розгляду намісни
ком або його заступником.

На чолі поліції в епоху Нового царства стояв Вождь меджаїв (бук
вально, найбільший з меджаїв), який мав одного або декількох 
помічників. Регіональні та муніципальні структури очолювались 
найвищими з меджаїв. В цю епоху більшість посад у поліції вже 
займали корінні єгиптяни.

10 Семна — місто-фортеця, яке знаходилось на крайньому півдні Єгипту, на най-
вужчій ділянці долини Нілу біля другого порогу річки. Засноване в епоху 12-ї 
Династії (1985–1795 рр. до н.е) у період правління фараона Сенусрета І. Під час 
будівництва Асуанської греблі було затоплене водою. 
11 André Dollinger. The police in ancient Egypt [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/law_and_order/police.htm
12 Плем’я кочовиків-скотарів, які проживали на території Нубії, Кушу (територія 
сучасного Судану) та Ефіопії. В античній літературі описувалися як люди-мон-
стри, які не мали голів. Вважається, що вони є предками сучасного народу беджа, 
який мешкає у районі Африканського Рогу. 
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Вищий командний склад поліції призначався фараоном або візи
ром, якому як главі державного апарату належала вища поліцейська 
влада. Безперечні переваги, природно, мали ті, хто був вхожий до 
фараона, як наприклад, номарх Кері (епоха шостої династії): 
«Номарх, молодший хранитель єгипетської печатки, особистий друг 
фараона та начальник поліції…»13. Майбутній начальник поліції Фів, 
якийсь Мінінджай, починав свою кар’єру конюхом фараона14. 
Професійний військовий Діду, перш ніж бути призначеним на поса
ду начальником поліції території на схід від Фів, пройшов кар’єру 
дипломата, військового моряка і особистого охоронця фараона 
Аменхотепа ІІІ15. Інший охоронець, якийсь Небамен, за свою вірну 
службу був винагороджений посадою начальника поліції територій 
на захід від Фів16. Це дає підстави зробити висновок, що посади 
вищих керівників поліції були доволі престижними і, мабуть, дохід
ними. 

Основні функції поліції за останні п’ять тисяч років мало зміни
лися. До головних завдань, які виконувалися поліцією Стародавнього 
Єгипту, належали: охорона кордонів, підтримання громадського 
правопорядку, профілактика і боротьба зі злочинністю, виконання 
вироків суду тощо. 

Загони поліції, які виконували функції охорони кордонів, мали 
риси воєнізованих підрозділів, тобто тих структур, які пізніше отри
мали назву жандармерії. З метою підвищення рівня мобільності під
розділи мали на озброєнні колісниці. Охорона кордонів здійснюва
лась шляхом патрулювання прилеглих районів, а також 
контролювання переходів. Практикувалося опитування тих, хто 
намагався перейти кордон. Якщо хтось з мандрівників не відповідав 
вимогам, що пред’являлись, то таким відмовлялося у перетинанні 
кордону або їх затримували, якщо це були біглі раби, або відправля

13 André Dollinger. The police in ancient Egypt [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/law_and_order/police.htm
14 Місто на східному березі Нілу за 800 км від Середземного моря. Засноване у 
3200 р. до н. е. 
15 André Dollinger. The rewards of military life [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/timelines/topics/rewards_for_
military_service.htm#didu
16 André Dollinger. The armed forces [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/timelines/topics/army.htm#changing_army
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ли назад у нубійську пустелю, навіть якщо вони шукали в Єгипті 
порятунку від голоду17. Прикордонна варта відповідала також за 
переправлення міжнародних поштових відправлень18.

Крім прикордонної поліції, яка відповідала за безпеку кордонів 
країни, існувала й традиційна поліція, до завдань якої належали 
боротьба зі злочинністю та забезпечення громадського порядку. Для 
забезпечення громадського порядку поліція використовувала різні 
засоби, включаючи навіть службових собак та дресированих мавп. 

Хоча в судах до представників різних соціальних верств ставилися 
порізному, немає свідчень того, що багаті й можновладці мали іму
нітет від судового переслідування. В разі скоєння чиновником або 
вельможею будьякого рангу дії, що підпадала під поняття «держав
ної зради», його очікувало суворе покарання. Покаранню підлягали 
також судді та збирачі податків, викриті в зловживаннях; писарі, які 
часто грішили підробкою кадастрових записів тощо. З метою зміц
нення основ держави пріоритет приділявся боротьбі з такими зло
чинами, як опір представникам влади, підкуп чиновників, чинення 
впливу на суд тощо. Недонесення про злочин також вважалося пра
вопорушенням: дворецький фараона, якийсь Верен, був відданий 
під суд за те, що не доніс про крамольні висловлювання керівника 
канцелярії19. Святотатство та державна зрада в суспільстві, де цер
ковне і світське були тісно переплетені, ці два злочини вважалися 
найбільш небезпечними. В очах єгиптян ці злочини були спрямовані 
не тільки проти державних інститутів та глави держави (як це уявля
лося б нам зараз), а проти богів та основ світового порядку. 

Пограбування, крадіжки, приховування краденого також вважа
лися злочинами. Найбільш тяжкими вважалися ті, що були пов’язані 
з розграбуванням гробниць. Відомий випадок, коли в епоху фараона 
Аменхотепа вісім робітників проникли в гробницю фараона 
Собекмесефа та вкрали золоті вироби загальною вагою 14,5 кг. 
Незабаром один із них був затриманий міською вартою, але за хабар, 

17 André Dollinger. The police in ancient Egypt [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/law_and_order/police.htm
18 André Dollinger. Journal of a Frontier Official [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/frontierofficialjournal.htm
19 André Dollinger. Records of the Harem Conspiracy against Ramses III [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/judicial_
turin_papyrus.htm
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який він дав писцю, що проводив розслідування, був звільнений. 
Члени злочинної групи продовжили крадіжки з гробниць, поки, 
нарешті, не були заарештовані остаточно. На суді вони заявили: 
«Багато синів цього народу займаються розграбуванням гробниць, 
не тільки ми…»20. Але не тільки прості люди займалися крадіжками з 
гробниць. В епоху пізніх Рамессидів (ХІІІ–ХІ ст. до н.е.), коли 
управління державою було порушено, а платня виплачувалася нере
гулярно, писарі та жерці узяли активну участь у «перерозподілі 
багатств»: жрець, якийсь Кокаруі, зі своїми чотирма колегами крали 
з храму потроху золото і міняли його в місті на зерно. Якийсь скотар 
почав шантажувати їх та отримав за своє мовчання бика вартістю 45 г 
золота. Писар Сетімозе, який став свідком угоди, також став шанта
жувати жерців та отримав від них близько 40 г золота21. Тому для 
охорони некрополісів створювались спеціальні поліцейські загони. 
Але не завжди це приносило результати, які очікувались. Згідно з 
папірусом Аббота, якийсь Певеро служив начальником поліції 
некрополісу в західних Фівах в епоху фараона Рамзеса ІХ. Він був 
звинувачений у недбайливому ставленні до своїх обов’язків: декілька 
гробниць були розкрадені. Незважаючи на звинувачення, він так і 
залишився на своїй посаді22. 

Джерела містять чимало інформації про злочини, в яких потерпі
лою стороною були держава або релігійні інститути. Набагато менше 
інформації збереглося про злочини, скоєні стосовно пересічних гро
мадян. Наприклад, зберігся запис про вбивство родини Педіесів 
якимсь Панебом. Убивця так і не був покараний, хоча його ім’я й 
було відоме владі. Очевидно, що розслідування «приватних» убивств 
було особистою справою родичів потерпілого23.

В умовах, коли на захист з боку офіційних правоохоронних орга
нів сподіватися не доводилося, населенню залишалося лише самому 

20 André Dollinger. Law and Order [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.reshafim.org.il/ad/egypt/law_and_order/index.html
21 Там само.
22 The Abbott Papyrus [Електронний ресурс]. / The British Museum. — Режим 
доступу : http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/
aes/t/the_abbott_papyrus.aspx
23 André Dollinger. The petition by Pediese, a priest of Amen serving during the reign 
of Darius I [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.reshafim.org.il/
ad/egypt/texts/pediese.htm 
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вживати заходів безпеки. Домоволодіння оточувалися парканами, 
ворота та двері зміцнювались запорами. Вікна робились невеликого 
розміру і якомога вище, біля самої стелі, щоб утруднити проникнен
ня через них усередину будинку. Заводилися сторожові пси: «Тільки 
гавкіт вартової собаки вселяє спокій у господаря»24.

Запобігання крадіжці державної сільгосппродукції було дуже важ
ким завданням для поліції, насамперед через низьку дисципліну 
серед самих охоронців. Так, начальник поліції в епоху фараона Сеті І 
доповідав своєму керівництву, що збереженню врожаю загрожує 
небезпека через те, що охоронці просто не приступили до виконання 
своїх службових обов’язків25.

У ті часи, як, утім, і тепер, більшість злочинів складали незначні 
правопорушення. Але в суспільстві, де більшість населення жило на 
межі бідності, навіть дрібні крадіжки могли мати серйозні наслідки: 
«У третій місяць сезону Шему, 12го дня, під час святкування коро
нації Аменхотепа, вони прийшли в сховище, вкрали три великі 
буханці хліба, вісім пиріжків з ягодами… Вони взяли склянку пива, 
яке охолоджувалося у воді… Боже, поверни мені викрадене…»26.

Розслідування злочинів розпочиналося за скаргами жителів. Ті, 
хто мав зв’язки, або ті, чиї скарги ігнорувалися місцевими властями, 
могли звертатися до регіонального начальства або навіть до самого 
фараона. Збереглося звернення селянина до царя Птолемея та його 
сестри Клеопатри, в якому він просив видати наказ місцевій поліції 
захистити його успадкований будинок від сусідки27.

Докази вини підозрюваних збиралися шляхом опитування їх 
самих та їх знайомих, вивчення архівних даних, організації відтво
рень, а також фізичного впливу, зазвичай у формі побиття.

Побиття (насамперед злочинців) було перевіреним засобом отри
мання, якщо не правдивих свідчень, то хоча б визнання. Загроза 
побиття або заподіяння каліцтв іноді використовувались для попе

24 André Dollinger. The police in ancient Egypt [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/law_and_order/police.htm 
25 André Dollinger. Journal of a Frontier Official [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/frontierofficialjournal.htm
26 André Dollinger. Law and Order [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.reshafim.org.il/ad/egypt/law_and_order/index.html
27 The Contents of the Tebtunis Papyri [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://tebtunis.berkeley.edu/collection/contents
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редження надання лжесвідчень. Побиттю піддавалися іноді навіть 
свідки. Визнання слугувало підґрунтям для винесення вироку. 
Непрямі докази, показання свідків та катування були головними 
засобами отримання визнань. Відповідно до папірусу Майєра підо
зрюваних у крадіжках з гробниць дозволялось катувати (щодо їх рук 
та ніг) для отримання інформації про скоєне28.

Очевидно, що проведення допитів було прерогативою старших 
офіцерів. Зберігся лист, у якому потерпіла від крадіжки запитує, чи 
доручалося комунебудь, крім начальника поліції, допитувати зло
дія, оскільки начальник поліції не мав права допитувати злочинця, 
якщо він не затримав його особисто29. 

Після допиту підозрювані, вина яких була очевидною, або трима
лися під вартою, очікуючи суду, або за наказом поліції відшкодову
вали збитки.

При розгляді в суді кримінальних справ стосовно злочинів проти 
держави, царя, богів, а також пов’язаних з убивствами та заподіян
ням тяжких тілесних ушкоджень звинувачення здійснювалося від 
імені держави. Із самого початку була присутня презумпція винності. 
Жертви таких злочинів, як грабежі, крадіжки, зґвалтування повинні 
були звертатися до суду особисто30.

До наших днів дійшло небагато інформації про те, як древні єгип
тяни поводилися з арештованими. Судячи по малюнках, що збере
глися, іноді арештованим на шию одягали дерев’яні колодки (епоха 
Раннього царства), іноді зв’язували руки за спиною так, що лікті 
торкалися один одного (епоха Нового царства), іноді — руки закову
вали в наручники, що були виконані у формі левів або інших тва
рин31 32 33. Після арешту затриманих тримали у в’язниці. У греко

28 The Mayer papyrus B. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.
globalegyptianmuseum.org/detail.aspx?id=4273
29 André Dollinger. The police in ancient Egypt [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/law_and_order/police.htm 
30 André Dollinger. Law and Order [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.reshafim.org.il/ad/egypt/law_and_order/index.html
31 André Dollinger. The taking of Joppa [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/the_taking_of_joppa.htm
32 André Dollinger. Slavery [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.
reshafim.org.il/ad/egypt/timelines/topics/slavery.htm
33 André Dollinger. The petition by Pediese, a priest of Amen serving during the reign 
of Darius I [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.reshafim.org.il/
ad/egypt/texts/pediese.htm
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римський період, однак, існувала можливість вийти на свободу, 
внісши заставу. Так, у І ст. н. е. ціна застави за визволення з в’язниці 
на термін 30 діб дорівнювала двом мінам золота (873 г)34.

Про давньоєгипетські в’язниці мало що відомо. Найменші з них 
являли собою, скоріше, просто ями або кімнати в приміщеннях 
поліції. Інші, великі, виглядали як фортеці або робітні будинки. 
Сільські в’язниці були під керівництвом начальників місцевої полі
ції. У містах керівництво в’язницями здійснювалось начальниками, 
а діловодство велося жерцями. Персонал в’язниць набирався з полі
цейських. У єгипетських в’язницях ув’язнені не трималися тривалий 
час. Покарання у вигляді позбавлення волі було рідкістю. Відомі 
випадки тривалих термінів позбавлення волі за державні злочини, 
наприклад замах на життя фараона. Водночас збереглися дані про 
позбавлення волі з причин особистої неприязні або корупції навіть 
тих, хто був виправданий судом35. 

Поліція виступала і як виконавець вироків, винесених судами, 
зокрема, тілесних покарань: насадження на кіл, відрізання носа або 
вух, інше членоушкодження, а також різні види прочуханки.

Джерела зафіксували різне ставлення працівників поліції Старо
давнього Єгипту до виконання своїх обов’язків. Якщо «Діалоги 
Іпуверу з Богом» (1850–1600 р. до н. е.) містять першу в історії допо
відь про загибель правоохоронця при виконанні ним своїх службо
вих обов’язків (у цьому випадку при захисті від грабіжників ввірено
го йому об’єкта), то «Вчення Дуа Хетті» (2040–1640 р. до н. е.) — першу 
доповідь про корупцію серед правоохоронців (які за мізерну вина
городу дозволяють робітникам залишати приміщення ткацької 
мануфактури, щоб подихати свіжим повітрям)36 37.

34 Bail for a Prisoner, 23 CE [Електронний ресурс]. / Advanced Papyrological 
Information System / — Режим доступу : http://wwwapp.cc.columbia.edu/ldpd/
app/apis/item?mode=item&key=upenn.apis.50 
35 Petition: draft, Early 2nd century B.C. [Електронний ресурс]. / Advanced 
Papyrological Information System / — Режим доступу : http://wwwapp.cc.columbia.
edu/ldpd/app/apis/item?mode=item&key=berkeley.apis.999
36 André Dollinger. The admonitions of Ipuwer [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/ipuwer.htm
37 André Dollinger. The Instruction of Dua-Khety [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/instructions_of_kheti.htm
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Поліції Єгипту в роботі не вистачало координації та почуття това
ристськості. Джерела зберегли доповідь про те, як начальник поліції 
якогось невеликого містечка, переслідуючи злодіїв, опинився на 
території сусіднього міста. Місцева поліція заарештувала його, і він 
був змушений провести у в’язниці три дні. При цьому він був поби
тий та пограбований своїми ж колегами. Злодії, тим часом, зникли з 
усією здобиччю38. 

Поліція проявляла неабияке завзяття при захисті представників 
влади від самого населення, наприклад, при супроводженні фіскалів 
та наданні їм допомоги при вибиванні податків. При цьому праців
ники поліції нерідко допускали зловживання39. 

Поліція, як і будьяка ієрархічна структура, була просякнута 
боротьбою за владу і, як наслідок, була уражена внутрішніми чвара
ми40. Вище керівництво поліції могло брати участь у політичних 
інтригах, приймаючи сторону однієї з палацових партій. Вони могли 
навіть брати участь у змовах проти самого фараона: командир нубій
ських лучників намагався вбити фараона Рамзеса ІІІ та поставити на 
престол принца Пентаура41.

Поліція, як і інші державні структури Стародавнього Єгипту, була 
уражена корупцією. Повчання Ані рекомендують презентувати пода
рунки поліцейським, що можна розглядати як специфічну форму 
подяки за надані послуги42. Але широко відомі випадки відкритих 
зловживань. Наприклад, начальник поліції міста Дейр ельМедіна 
пообіцяв заплатити за взятий у торгівця горщик свіжого жиру, але 
своєї обіцянки так і не виконав протягом 11 років, незважаючи на 

38 Petition concerning Theft and Maltreatment, reign of Claudius (rather than Nero[?]) 
(41-68 A.D.) [Електронний ресурс]. / Advanced Papyrological Information 
System / — Режим доступу : http://wwwapp.cc.columbia.edu/ldpd/apis/item?mo-
de=item&key=michigan.apis.1688
39 Complaint, ca. 194/193 B.C. [Електронний ресурс]. / Advanced Papyrological 
Information System / — Режим доступу : http://wwwapp.cc.columbia.edu/ldpd/
app/apis/item?mode=item&key=michigan.apis.3041
40 André Dollinger. The police in ancient Egypt [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/law_and_order/police.htm
41 André Dollinger. Records of the Harem Conspiracy against Ramses III. The Judicial 
Turin Papyrus, Rollin Papyrus and Lee Papyrus [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/judicial_turin_papyrus.htm
42 Instruction of Any [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://en.wikipedia.
org/wiki/Instruction_of_Any
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рішення п’ятьох судів43. Не випадково герой байки «Красномовний 
селянин» так говорить про поліцію: «Ти, поліцейський, — злодій!»44.

У міру ослаблення центральної влади в епоху Нового царства 
слабшала і здатність держави контролювати своїх чиновників. Як 
наслідок, повсюдно розвивалася корупція. Жрець Хнуна з Асуану 
створив корупційну групу з участю начальника поліції, яка організу
вала навіть торгівлю священними тваринами, биками чорного кольо
ру45. Неправомірне взяття під варту було одним з найбільш пошире
них серед поліції засобів здійснення впливу на цивільних осіб. Вони 
могли робити це або на замовлення когось із сторонніх осіб, або у 
власних цілях. До ув’язнених при цьому часто застосовувалося 
насилля. Одним із засобів вимагання грошей було взяти заставу за 
звільнення ув’язненого, але залишити його у в’язниці46.

Фараон Хоремхеб зробив спробу приборкати корупцію серед 
чиновників47. Наприклад, спроба обмежити рух по Нілу каралася 
відрізанням носа та висиланням на Синайський півострів. 
Вимагання у населення каралися 100 ударами палицею та заподі
янням п’яти відкритих ран48. Аналогічних заходів було вжито й 
фараоном Сеті І49.

За своїм соціальним статусом звичайні поліцейські були при
рівняні до солдатів. Вони стояли вище ремісників і селян, але 
нижче чиновників, у яких вони фактично були «на побігеньках»50. 
Поліцейських можна було навіть застосовувати для виконання 

43 André Dollinger. The police in ancient Egypt [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/law_and_order/police.htm
44 André Dollinger. The Tale of the Eloquent Peasant [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/the_eloquent_peasant.
htm 
45 André Dollinger. The police in ancient Egypt [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/law_and_order/police.htm
46 Complaint, ca. 194 B.C. [Електронний ресурс]. / Advanced Papyrological 
Information System / — Режим доступу : http://wwwapp.cc.columbia.edu/ldpd/
apis/item?mode=item&key=michigan.apis.3049 
47 André Dollinger. The Great Edict of Horemheb [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/edict_of_horemheb.htm 
48 Там само.
49 André Dollinger. Law and Order [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.reshafim.org.il/ad/egypt/law_and_order/index.html
50 André Dollinger. The police in ancient Egypt [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/law_and_order/police.htm



17

якихось господарських робіт51. Відомі випадки, коли чиновники 
навіть убивали поліцейських, якщо ті потрапляли до них у неми
лість52.

Оплата праці поліцейських здійснювалася з державного бюджету. 
Розміри платні були незначні, і поліцейські часто шукали можливос
ті отримання додаткових заробітків за рахунок населення. 
«Підгодовування» поліції вважалося запорукою підтримання ділових 
відносин з місцевою владою53.

У ранніх месопотамських містахдержавах функція підтримання 
громадського порядку належала общинним зборам54. Пізніше, у 
період Давньовавилонського царства, коли царська влада досягла 
найбільшої концентрації, загальне керівництво діяльністю із забез
печення громадського порядку належало царю, який був главою 
всього управлінського апарату. На місцях ці повноваження делегува
лися царським намісникам у містах і окремих областях, гілкканакку
мам55. Поряд з цим деякі питання, пов’язані з підтриманням громад
ського порядку (наприклад управління общинною землею, розподіл 
податків тощо), як і раніше, залишалися за общинними органами 
управління56. Деякі правоохоронні посади, наприклад поліцейських 
виконавців, фінансувалися з державного бюджету. Безпосередньо 
поліцейські функції могли покладатися як на професійних військо
виків, так і на військовополонених57. Наприклад, у містах Урук, 
Умма, Ериду, Лагаш, Ур першими поліцейськими були полонені 
нубійські раби, які забезпечували патрулювання громадських місць. 
Вже своїм незвичайним виглядом (кольором шкіри, поставою, одя
гом) вони принципово відрізнялися від місцевих жителів. Таким 

51 André Dollinger. The police in ancient Egypt [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/law_and_order/police.htm
52 André Dollinger. Law and Order [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.reshafim.org.il/ad/egypt/law_and_order/index.html
53 André Dollinger. The police in ancient Egypt [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/law_and_order/police.htm
54 Крашенинникова Н. История государства и права зарубежных стран [Електрон-
ний ресурс]. / Н. Крашенинникова, О. Жидкова. — Режим доступу : http://www.
gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/istrp/
55 Там само.
56 Там само.
57 Там само.
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чином, «відмітність» була одним із перших принципів організації 
правоохоронних структур58.

Кодекс законів Хаммурапі покладав чимало обов’язків у сфері 
боротьби зі злочинністю на чиновників та органи територіального 
общинного управління. Якщо чиновникам та общинним органам 
(території, де був скоєний злочин) не вдалося розкрити пограбуван
ня, то вони були зобов’язані відшкодувати збитки (ст. 23). Якщо було 
скоєно вбивство і вбивця не був знайдений, то чиновники були 
зобов’язані виплатити штраф родичам жертви (ст. 24)59. 

Високий рівень корупції серед чиновників змушував владу вжи
вати конкретних заходів для боротьби з цим злом. Наприклад, ст. 5 
Законів Хаммурапі передбачала покарання для суддів, які змінили 
своє рішення після того, як воно було записано на глиняній таблич
ці з печаткою. Варто зазначити, що суддя міг бути позбавлений права 
відправляти правосуддя не царем, а общинним збором, що може роз
глядатися як один із перших в історії людства прикладів здійснення 
громадського контролю за діяльністю судових і правоохоронних 
органів. Оскільки судді не могли змінювати своїх рішень, законодав
ством була передбачена така демократична новація, як можливість 
для підсудних звертатися з апеляцією до царя60. 

У Стародавньому Китаї система громадської безпеки засновува
лася на принципах адміністративного поділу і колективної відпові
дальності. В епоху цинської держави в країні був запроваджений 
чіткий адміністративнотериторіальний поділ, найменшими еле
ментами якого були так звані десятип’ятихатки. Члени цих 
об’єднань, на основі взаємного стеження, були зобов’язані забезпе
чувати громадський порядок на своїй території. У разі скоєння 
одним із членів об’єднання злочину всі останні розглядалися як його 
співучасники61. 

58 History of Law Enforcement [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.realpolice.net/articles/police-history/history-of-law-enforcement.html
59 Законы вавилонского царя Хаммурапи [Електронний ресурс]. — Режим досту-
пу : http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/hammurap.htm 
60 Там само.
61 Крашенинникова Н. История государства и права зарубежных стран [Електрон-
ний ресурс]. / Н. Крашенинникова, О. Жидкова. — Режим доступу : http://www.
gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/istrp/
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Правоохоронна діяльність у Стародавньому Китаї здійснювалася 
так званими префектами. Кожний префект мав обмежену юрисдик
цію та термін повноважень. Префекти призначалися на посаду імпе
раторами. Префекти підпорядковувалися місцевим суддям. У свою 
чергу, в підпорядкуванні префектів знаходились т. зв. підпрефекти, 
які відповідали за підтримання правопорядку на закріплених за 
ними територіях. Деякі префекти відповідали за проведення розслі
дувань. Пізніше система префектур поширилася на Корею та Японію. 
На посади префектів могли призначатися й жінки62. Була добре роз
винена й агентурна мережа.

У столиці поліцейські функції частково були покладені на загони 
охоронців імператора, загальна кількість яких у 140 р. до н. е. сягала 
20 тис. осіб. Зокрема, затримання бандитів і розбійників було 
обов’язком цих напіввійськових формувань63.

У провінції суддя був одночасно і начальником в’язниць в окрузі. 
Варто зазначити, що майже всі адміністративні органи мали судову 
владу. Попереднє розслідування та суд перебували в одних руках. 
Така концентрація влади відкривала можливість для зловживань з 
боку чиновників. Боротьба з корупцією покладалася на окрему кате
горію чиновників, представників центральної влади64. 

Особлива увага приділялася підвищенню рівня правосвідомості 
населення. Влада практикувала проведення з населенням занять із 
пропаганди конфуціанських цінностей, насамперед послух65. 

У Стародавній Греції не існувало поліції в сучасному розумінні 
цього слова. Греки не вважали неприйнятним обмежувати волю 
своїх співгромадян. У містах поліцейські функції покладалися на 
чиновників (що призначалися зпоміж пересічних громадян термі
ном на один рік). Існувала певна спеціалізація діяльності щодо під
тримання правопорядку. Зокрема, 10 астиномоїв відповідали за 

62 History of criminal justice [Електронний ресурс]. / Wikipedia, the free encyc-
lopedia. — Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_criminal_
justice
63 Крашенинникова Н. История государства и права зарубежных стран [Електрон-
ний ресурс]. / Н. Крашенинникова, О. Жидкова. — Режим доступу : http://www.
gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/istrp/
64 China. Law Enforcement [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
reference.allrefer.com/country-guide-study/china/china352.html
65 Там само. 
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чистоту вулиць Афін та Пірею, а також за підтримання громадського 
порядку. 

Так звані «Одинадцять» забезпечували взаємодію між судами, 
в’язницями та іншими елементами кримінальної юстиції. Силову 
підтримку їм здійснювали військові структури, головним завданням 
яких було забезпечення зовнішньої безпеки держави. Пізніше цю 
силову підтримку почали забезпечувати підрозділи скіфських рабів 
загальною чисельністю в 300 осіб, що були придбані містом після 
грекоперських війн (490–449 р. до н. е.). Легкоозброєні скіфи відпо
відали за підтримання порядку в громадських містах та при прове
денні громадських масових заходів. Вони надавали допомогу 
Одинадцяти та іншим чиновникам у боротьбі з правопорушниками, 
проведенні арештів, конвоюванні та охороні затриманих. Однак під
розділ не мав чіткого правового статусу, що приводило до звуження 
спектру завдань, які виконувалися. У 390 р. до н. е. скіфський полі
цейський підрозділ був розформований.

Більшість основних завдань поліції — розслідування, затримання 
злочинців, порушення справ і навіть виконання рішень суду — вико
нувалось самими громадянами. Тому приватна ініціатива та взаємодо
помога були звичайною практикою. Таким чином, правоохоронна 
діяльність у Стародавній Греції засновувалась не на примушенні, а на 
саморегулівній діяльності суспільства. Коли в 451 р. до н. е., в період 
Пелопоннеської війни, напередодні виходу афінського флоту в похід, 
було виявлено, що в місті невідомими були пошкоджені усі скульпту
ри богів, до розслідування цього небувалого за зухвалістю злочину 
було залучено практично все доросле населення Афін66. 

Заохочувалася практика інформування влади про скоєння злочи
нів. У разі арешту злочинця інформатору належала винагорода у роз
мірі половини штрафу, що накладався на злочинця67.

Як наслідок масового залучення населення до охорони громад
ського порядку Афіни були напрочуд мирним і добре організованим 
суспільством як за мірками того часу, так і за сучасними стандарта

66 Virginia J. Hunter. Policing Athens: Social Control In The Attic [Електронний 
ресурс]. / Virginia J. — Режим доступу : http://www.questia.com/read/103017797
67 Adriaan Lanni. Social Norms in the Courts of Ancient Athens [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://www.jla.oxfordjournals.org/content/1/2/691.
full.pdf 



21

ми68. Рівень насильницьких злочинів у Афінах був набагато нижчим, 
ніж в інших античних суспільствах, наприклад у Римі. При цьому 
втручання держави в приватне життя громадян було мінімальним69. 

У Стародавньому Римі існувала порівняно розвинута система 
охорони правопорядку. У період правління імператора Августа поря
док у Римі, де налічувалось близько 1 млн жителів і який був поді
лений на 14 районів, забезпечували сім загонів (по 1000 осіб у кож
ному) т. зв. пильних (Vigiles). Головним завданням «пильних» була 
боротьба з пожежами та охорона громадського порядку в нічний час. 
Починаючи з п’ятого сторіччя, забезпечення правопорядку стало 
покладатися на старійшин та місцеву адміністрацію70. За боротьбу з 
тяжкими злочинами відповідала «міська когорта» (Cohortes urbanae) 
та частково «преторіанська гвардія»71.

«Пильних» очолював префект, який призначався імператором. 
Префект мав судові повноваження72.

Спочатку служба мала певні проблеми з комплектуванням осо
бового складу. З метою виправити становище в 24 р. н. е. приймаєть
ся закон, відповідно до якого після шести років служби бійцям 
«пильних» надавалося римське громадянство та грошова винагоро
да. У ІІ сторіччі на службу в підрозділ було дозволено вступати і гро
мадянам Риму. У ІІІ сторіччі «пильні» втратили статус самостійного 
підрозділу і перейшли під командування префекта преторіанської 
гвардії73. Поліцейські функції були покладені на «міську когорту». 
Когорта також відповідала за боротьбу з масовими заворушеннями 
та бандитськими угрупованнями, що нерідко бешкетували на вули
цях Риму в епоху Республіки. Організаційно когорта складалася з 
дев’яти загонів чисельністю по 1000 осіб кожна. На службу прийма

68 Adriaan Lanni. Social Norms in the Courts of Ancient Athens [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://www.jla.oxfordjournals.org/content/1/2/691.
full.pdf
69 Там само.
70 Police [Електронний ресурс]. / Wikipedia, the free encyclopedia. — Режим досту-
пу : http://en.wikipedia.org/wiki/Police
71 Vigile [Електронний ресурс]. / Wikipedia, the free encyclopedia. — Режим досту-
пу : http://en.wikipedia.org/wiki/Vigiles
72 Там само. 
73 Там само.
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лися лише вільні громадяни, як правило, уродженці Італії. Аналогічні 
підрозділи були також створені в Карфагені та Ліоні74.

Становлення сучасної поліції. Перші систематизовані спроби орга
нізації поліцейської справи були здійснені у Франції королем 
Франциском І у 1536–1544 р. У цей час Франція вела постійні війни 
зі своїми сусідами. У проміжках між черговими кампаніями солдати 
займалися пограбуваннями місцевого населення. З метою наведення 
порядку у війська направлялись чиновники, завданням яких було 
створення мобільних поліцейських загонів для боротьби з мародера
ми. Пізніше ці підрозділи були трансформовані в інститут жандарме
рії. Хоча ці загони показали себе з позитивного боку в сільській 
місцевості, у Парижі вони виявилися малоефективними. Завдання 
зміцнення внутрішньої безпеки держави вимагали від короля Луї 
XIV створення сучасної й ефективної поліцейської служби75 76. 

Декретом Луї XIV від 15 березня 1667 р. створювався інститут лей
тенанта поліції (пізніше ця посада була перетворена на генераллей
тенанта поліції). Першою особою, призначеною на цю посаду, був 
суддя Ніколя де ля Рейні, який пропрацював на цьому посту з 1667 
по 1697 р.77 Як і більшість державних посад того часу, ця посада під
лягала викупу з казначейства78. Тим самим спочатку створювались 
усі умови для санкціонованої корупції. 

74 Cohortes urbanae [Електронний ресурс]. / Wikipedia, the free encyclopedia. — 
Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/Cohortes_urbanae
75 Людовик XIV де Бурбон, який отримав при народженні ім’я Луї-Дьодонне́ 
(«даний Богом», франц. Louis-Dieudonné), також звісний як «король-дитя», а 
потім — «король-сонце» (франц. Louis XIV Le Roi Soleil), також Людовик XIV 
Великий (5 вересня 1638, Сен-Жермен-ан-Ле – 1 вересня 1715, Версаль) — 
король Франції і Наварри з 14 травня 1643 р. Царював 72 роки — більш ніж будь-
який європейський монарх в історії. 
76 Michael Parker Banton Walsh. The history of policing in the West [Електронний 
ресурс]. / Michael Parker Banton Walsh, William Francis, Brodeur Jean-Paul. — 
Режим доступу : http://www.britannica.com/EBchecked/topic/467289/
police/366 11/The-history-of-policing-in-the-West
77 Габріель Ніколя де ля Рейні (Gabriel Nicolas de la Reynie) (1625–1709) — фран-
цузький державний діяч. У 1640–1660-х рр. займав різні судові посади. У 1667 р. 
очолив канцелярію лейтенанта поліції Парижа. З 1680 р. — державний радник. 
78 Michael Parker Banton Walsh. The history of policing in the West [Електронний 
ресурс]. / Michael Parker Banton Walsh, William Francis, Brodeur Jean-Paul. — 
Режим доступу : http://www.britannica.com/EBchecked/topic/467289/
police/36611/The-history-of-policing-in-the-West
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Були дві головні причини, які підштовхнули Луї до створення 
поліції. Чума 1660 р. супроводжувалася голодними бунтами, що 
загрожувало дестабілізувати становище в Парижі, населення якого 
становило близько 600 000 осіб. Крім цього, Луї бажав сконцентру
вати в одних руках усі питання міського господарства, які до того 
перебували у віданні безлічі чиновників. Як наслідок, лейтенант 
поліції отримав повноваження регулятивного, судового та виконав
чого характеру. 

Де ля Рейні дотримувався прогресивних для того часу поглядів. 
На його думку, поліція повинна була забезпечувати безпеку як усьо
го населення міста, так і кожного жителя індивідуально, а також 
оберігати місто від всього, що може порушити його нормальну жит
тєдіяльність. Тому поліція відповідала не тільки за боротьбу зі зло
чинністю, а й за протипожежну та протипаводкову безпеку; роботу 
ринків, шкіл, архівів; освітлення та мощення вулиць; суспільну 
мораль тощо. Де ля Рейні об’єднав під своїм началом усі служби, які 
раніше відповідали за ці ділянки роботи. Він створив розгалужену 
агентурну мережу. В разі необхідності лейтенант поліції мав право 
призвати на допомогу війська. У справах, які стосувалися державної 
безпеки, де ля Рейні міг виступати як суддя або прокурор.

Обов’язки лейтенанта поліції включали також інформування 
короля про всі скількинебудь значущі події в місті. Для цього в полі
ції була створена агентурна мережа. Генераллейтенант поліції 
Антуан де Сартін хвалився королю Луї XV: «Якщо три особи розмов
ляють на вулиці, один з них — мій чоловік»79 80.

У підпорядкуванні глави поліцейського відомства перебувало 
48 комісарів, судові повноваження яких поширювалися на всі 
20 адмі ністративних районів Парижа. З 1709 р. генераллейтенанту 
поліції стали надавати допомогу 20 інспекторів (кількість їх могла 
змінюватися). До 1750 р. під керівництвом комісарів перебувало 

79 Антуан Раймонд Жан Галбер де Сартін (Antoine Raymond Jean Gualbert Gabriel 
de Sartine), граф Альба (1729–1801) — французький державний діяч. У 1759–
1774 рр. — генерал-лейтенант поліції Парижа. У 1774–1780 — держсекретар з 
питань військово-морського флоту. 
80 Michael Parker Banton Walsh. The history of policing in the West [Електронний 
ресурс]. / Michael Parker Banton Walsh, William Francis, Brodeur Jean-Paul. — 
Режим доступу : http://www.britannica.com/EBchecked/topic/467289/
police/36611/The-history-of-policing-in-the-West 
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понад 1000 осіб, які здійснювали цілодобове піше і кінне патрулю
вання території міста. Пізніше чисельність поліції зросла до 3000 осіб. 
У 1788 р. співвідношення чисельності поліції до чисельності насе
лення становило 1:193.

У жовтні 1699 р. королівським указом система організації поліції 
Парижа була перенесена й на інші великі міста країни81.

Ключовим елементом поліцейської системи Парижа були інспек
тори поліції. Хоча за своїм статусом вони були набагато нижче комі
сарів, офіційна викупна ціна посади в казначействі перевищувала 
ціну посади комісара в чотири рази. Оскільки вони працювали з 
населенням безпосередньо, то і мали незмірно більші корупційні 
можливості. Хоча інспектори відповідали за дуже широке коло 
питань, пріоритет надавався громадській безпеці. Активна агентурна 
робота стала відмітною рисою французької системи організації полі
цейської справи82.

Французька модель була взята за зразок при організації поліції в 
Австрії, Неаполі, Пруссії та Росії83.

Після краху французької монархії воєнізовані поліцейські форму
вання були скасовані, а в 1791 р. відновлені під назвою «жандарме
рія». Новий поштовх розвитку поліцейської справи дало створення 
революційним урядом у 1796 р. генерального міністерства поліції на 
чолі з Жозефом Фуше84. За підтримки Наполеона Бонапарта Фуше 
реорганізував французьку поліцію шляхом прийняття 17 лютого 
1800 р. відповідного закону. Посади поліцейських комісарів створю
вались у всіх містах з населенням понад 5000 жителів. У містах з 
населенням понад 100 000 вводилися посади генерального комісара. 
У Парижі створювалась Префектура поліції, яка існує дотепер. Фуше 
також створив Національну жандармерію85. 12 березня 1829 р. урядо

81 Police [Електронний ресурс]. / Wikipedia, the free encyclopedia. — Режим досту-
пу : http://en.wikipedia.org/wiki/Police
82 Michael Parker Banton Walsh. The history of policing in the West [Електронний 
ресурс]. / Michael Parker Banton Walsh, William Francis, Brodeur Jean-Paul. — 
Режим доступу : http://www.britannica.com/EBchecked/topic/467289/poli-
ce/36611/The-history-of-policing-in-the-West
83 Там само.
84 Жозе́ф Фуше́, герцог Отрантський (1759–1820 ) — французький політичний і 
державний діяч.
85 Michael Parker Banton Walsh. The history of policing in the West [Електронний 
ресурс]. / Michael Parker Banton Walsh, William Francis, Brodeur Jean-Paul. — 
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вим декретом створюється перший підрозділ патрульнопостової 
служби поліції, що, як вважають деякі експерти, є першим підрозді
лом поліції такого виду у світі86. За Фуше склався поділ на «високу» 
поліцію, тобто ту, що займається справами державної безпеки, та 
«низьку» поліцію, що відає питаннями боротьби зі злочинністю. 
Після невдалого замаху на Наполеона в 1800 р. питання забезпечен
ня його безпеки стали головними для Фуше. Залишив роботу «з пові
ями, злодіями та ліхтарями» своїм підлеглим, він зосередив свою 
увагу на «високій поліції». Особлива увага приділялася при цьому 
роботі з агентурою87.

Ранні системи організації правоохоронної діяльності в Англії, 
які існували до норманського завоювання 1066 р., засновувались 
на принципах територіальності та колективної відповідальності. 
Все чоловіче населення брало на себе відповідальність за добро
порядну поведінку інших членів громади, а також за участь у 
колективному захисті її населення. Населення розбивалося на 
десятки, які очолювалися десятниками, і на сотні, які очолювали
ся сотниками. Сотники мали адміністративні та судові повнова
ження. Сотні входили до складу графств, «ширів» (shire), що очо
лювалися «ширивами» (shirereeve). Пізніше інститут «ширивів» 
трансформувався у відомий інститут «шерифів» спочатку в Англії, 
а потім у США.

У разі виявлення слідів злочину жителі повинні були підняти три
вогу, зібрати членів десятки й організувати переслідування та затри
мання злочинця. Переслідування злочинця було обов’язком кожно
го. Ухилення від цього обов’язку підлягало покаранню. В разі 
відсутності свідків злочину обов’язок щодо встановлення особи зло
чинця покладався на потерпілого. В цю епоху не існувало державних 
інститутів, відповідних за проведення розслідування та розкриття 
злочинів. 

Режим доступу : http://www.britannica.com/EBchecked/topic/467289/poli-
ce/36611/The-history-of-policing-in-the-West
86 Police [Електронний ресурс]. / Wikipedia, the free encyclopedia. — Режим досту-
пу : http://en.wikipedia.org/wiki/Police
87 Michael Parker Banton Walsh. The history of policing in the West [Електронний 
ресурс]. / Michael Parker Banton Walsh, William Francis, Brodeur Jean-Paul. — 
Режим доступу : http://www.britannica.com/EBchecked/topic/467289/
police/36611/The-history-of-policing-in-the-West
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Традиційна англійська система правоохоронної діяльності була 
видозмінена норманами шляхом запровадження інституту кон
стебля. До кінця XIII ст. констеблі призначалися, як правило, суда
ми для виконання правоохоронних функцій на території графств. 
Констеблі підпорядковувалися шерифам або мерам. Оскільки тради
ційно констеблі обиралися з числа «шанованих джентльменів», 
платня їм не нараховувалася. В цей час розслідування злочинів зали
шалося обов’язком потерпілого.

Вінчестерський статут (1285 р.) закріпив систему соціальних 
обов’язків88. Статут передбачав, що: 1) підтримання громадського 
поряд ку і затримання злочинця є обов’язком кожного; 2) ці ж функ
ції ставилися в обов’язки констеблям, які виконували їх у вільний 
час на безоплатній основі. У містах на допомогу їм вводились посади 
нічних сторожів; 3) якщо не вдавалося затримати злочинця на місці 
злочину, він мав бути оголошений у розшук; 4) кожний житель пови
нен був мати озброєння та бути готовим виступити на охорону гро
мадського порядку по тривозі; 5) констеблі наділялися правом 
доставляти порушника до суду для розгляду.

З прийняттям закону про мирових суддів у 1361 р. розпочався 
процес централізації системи правосуддя в Англії. Цим законом 
вводилися посади мирових суддів, які мали поліцейські, судові та 
адміністративні повноваження. Мирові судді призначалися на 
посади та звільнялися з посад безпосередньо королем. Прийняття 
закону фактично означало кінець системи організації правоохо
ронної діяльності на принципах обов’язкової служби громадян в 
інтересах своєї громади. Аж до XIX ст. охорона громадського поряд
ку була обов’язком місцевих мирових суддів, констеблів та страж
ників. Допомогу їм надавали місцеві жителі, поліцейське ополчен
ня (Posse comitatus), а в разі масових заворушень — військове та 
кінне дворянське ополчення89 90.

88 Вінчестерські статути (Statutes of Westminster) — три статути, прийняті в 1275, 
1285 і 1290 рр. парламентом короля Едуарда I. Містили роз’яснення найбільш 
важких для розуміння аспектів кримінального і цивільного законодавства. 
89 Posse comitatus — стародавнє англійське ополчення з числа жителів графства 
під керівництвом шерифа, що збиралося для надання допомоги в охороні громад-
ського порядку. 
90 Michael Parker Banton Walsh. The history of policing in the West [Електронний 
ресурс]. / Michael Parker Banton Walsh, William Francis, Brodeur Jean-Paul. — 
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У період з XVI по XIX ст. «безпека» поступово стає товаром. 
Представники різних верств населення, з певних обставин, почина
ють наймати приватних охоронників для забезпечення безпеки як 
самих себе, так і свого майна. Безпека стає доступною насамперед 
тим, хто в змозі її придбати. Крім цього, жертви таких злочинів, як 
крадіжки, розбої тощо дедалі частіше звертаються до послуг осіб, які 
гарантують знаходження зниклого майна або навіть встановлення 
особи зловмисника. Комерціалізації правоохоронної діяльності 
чималою мірою сприяла і драконівська система покарань за скоєння 
злочинів, що існувала на той час. Стратою і каліченням каралися 
злочини, які в наш час вважалися б незначними91. Кримінальне 
законодавство того часу, прозване «кривавим кодексом», налічувало 
220 злочинів, що каралися стратою, включаючи, наприклад, «пере
бування у циган протягом місяця» або «наявності злого умислу у 
дітей віком від 7 до 14 років». У період з 1770 по 1830 р. в Англії та 
Уельсі було винесено 35 000 смертних вироків, але тільки 7000 з них 
були виконані92.

Хоча система соціальної обов’язковості проіснувала понад 800 
років і навіть поширилася на англійські колонії (Австралія, Канада 
та США), згодом вона стала відчувати серйозні труднощі, посилені 
процесами індустріалізації та урбанізації. Система стала глибоко 
корумпованою, особливо в містах. Статус констеблів з роками зни
зився. Констеблі поступово перейшли до підпорядкування мировим 
суддям. Внаслідок статусу, що знизився, особи шляхетного похо
дження не були більш зацікавлені у виконанні цих повноважень. Як 
наслідок, в Англії приймається закон, що дозволяв найманих кон
стеблів. На початок XVIII ст. практично не залишилося осіб, які б 
могли собі дозволити найняти замість себе сторонню людину для 
виконання обов’язків констебля, та не зробили цього. У великих 
містах, таких як Лондон, Бостон або НьюЙорк, тільки старі, бідня
ки та слабкі бажали зайняти посаду констебля. В Англії реформатори 
вимагали створення постійної державної структури, яка б відповіда

Режим доступу : http://www.britannica.com/EBchecked/topic/467289/
police/36611/The-history-of-policing-in-the-West
91 Там само.
92 Bloody Code [Електронний ресурс]. / Wikipedia, the free encyclopedia. — Режим 
доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/Bloody_Code
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ла за правоохоронну діяльність. Як зразок для наслідування зверта
лися до прикладу Франції, яка створила ефективну поліцейську 
систему наприкінці XVII ст.

Характерною рисою поліцейської системи Англії того часу був її 
гібридний характер, заснований, з одного боку, на інституті кон
стеблів, що вже дискредитував себе, та вкрай корумпованій системі 
мисливців за злочинцями. Система організації охорони правопорядку 
почала розвалюватися. Рівень злочинності досяг небувалого для того 
часу рівня. Масові заворушення виникали дедалі частіше та частіше. 
До боротьби з ними стали застосовувати армію та ополчення. 

Наприкінці XVIII ст. громадськість дедалі частіше вимагала 
реформування системи організації охорони громадського порядку в 
Лондоні. Шотландський економіст Патрик Колкахун, який у 
Британії вважається архітектором сучасної поліцейської справи, під
готував теоретичні основи поліцейської реформи в своїх Трактаті 
про столичну поліцію (1806 р.) та Трактаті про функції та обов’язки 
констебля (1803 р.)93. У своїх працях особливу увагу він приділив 
персональним якостям працівників поліції, передусім ефективності 
та цілеспрямованості, а також питанням поліцейської етики. 

Одним із найбільш цікавих експериментів у галузі поліцейського 
реформування того часу було створення в 1798 р. Поліцейського від
ділу річки Темза — першої професійної поліцейської структури в 
Лондоні. Підрозділ, що був створений для боротьби з крадіжками в 
районі найбільшого порту у світі та фінансувався купцями, під керів
ництвом Патрика Колкахуна налічував 80 охоронців та понад 1000 
осіб допоміжного складу. Структура мала дві відмінні риси: 1) вона 
була спрямована на профілактику злочинності та 2) особовий склад 
отримував регулярну платню. Співробітникам було заборонено 
отримувати винагороду від сторонніх осіб. Ініціатива увінчалася 
повним успіхом. Рівень злочинності різко знизився. В липні 1890 р. 
Палата громад прийняла закон про переведення поліції на державне 
фінансування.

Незважаючи на всі зусилля Колкахуна та інших реформаторів, 
багато хто в Англії хотів збереження становища, що існувало. 

93 Патрик Колкахун (Patrick Colquhoun, 1745–1820) — шотландський купець, 
економіст-статистик, суддя і засновник першого регулярного поліцейського під-
розділу — Поліцейського відділу річки Темза.
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Переведення поліції на державне фінансування було пов’язане з під
вищенням податків, що було дуже непопулярним. Крім цього, про
вінційна еліта вважала неефективність і корупцію суто «лондонськи
ми хворобами», розуміючи, що система констеблів у провінції 
працює доволі ефективно. Нарешті, вкрай не віталося втручання 
держави в поліцейську діяльність. Крім цього, на підставі розмов про 
політизацію французької (континентальної) поліції багато хто з 
англійських політиків побоювався, що з державним фінансуванням 
прийде і політична залежність. 

Водночас у відповідь на ірландський визвольний рух британська 
влада була змушена створити в Ірландії професійну поліцейську 
структуру. Законом про поліцію Дубліна (1786 р.) створювалася про
фесійна централізована озброєна поліція міста Дубліна, що склада
лася з 40 кінних та 400 піших поліцейських. У 1812 р. на посаду 
головного секретаря Ірландії був призначений Роберт Піл, майбут
ній засновник сучасної поліції Англії. 

Пізніше, вже перебуваючи на посаді секретаря з внутрішніх 
справ, Піл сприяв прийняттю закону про створення професійної 
поліції в Англії. Відповідно до Закону про міську поліцію 1829 р. 
створюється Управління міської поліції Лондона, організація, яка 
послугувала моделлю для майбутніх поліцейських структур Великої 
Британії, Британської співдружності та США. Підрозділ, що отри
мав назву «Нова поліція», мав армійську структуру. Просування по 
службі засновувалось на успіхах у службі. Рядовий поліцейський, 
констебль ніс службу без зброї та мав обмежені повноваження. На 
відміну від інших поліцейських структур, наприклад, Ірландії та кон
тинентальної Європи, лондонська поліція підтримувала тісні зв’язки 
з населенням. Головним завданням поліції було запобігання злочи
нам. Тому працівників поліції спеціально інструктували про уважне 
поводження з громадянами. Головним методом роботи було патру
лювання. Поліцейські отримували регулярну заробітну платню. 
Заборонялося отримання винагород за розкриття злочинів та повер
нення викраденого майна. 

Поліцейські, які отримали прізвисько «боббі» (на честь Роберта 
Піла), спочатку не користувалися особливою повагою громадян. Але 
пізніше до них прийшло визнання. Піл призначив армійського пол
ковника Чарлза Роуана та ірландського юриста Ричарда Мейна пер
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шими комісарами новоствореної структури. Цим першим керівни
кам вдалося впровадити в життя ідеї, названі згодом «принципами 
Піла». Відповідно до цих ідей поліція повинна демонструвати неупе
редженість; бути націлена на запобігання злочинності; діяти суворо 
в межах закону; здійснювати тісне співробітництво з населенням з 
тим, щоб громадяни добровільно дотримувалися вимог закону; 
використовувати силу виключно з метою відновлення правопорядку 
і тільки як вимушений захід; мати централізоване керівництво; мати 
напіввійськову структуру; бути вільною від втручання політиків у її 
справи тощо. Вважається, що і в XXI ст. принципи Піла також акту
альні, як і в XIX ст.

Стратегія на профілактику виявилася успішною, і рівень злочин
ності пішов на спад. Досвід боротьби з чартистами показав, що полі
ція здатна боротися і з масовими заворушеннями. Однак створення 
професійної поліції було пов’язано зі значними труднощами. Хоча 
Закон про муніципальні корпорації 1835 р. вимагав створення полі
цейських сил у всіх регіонах, насправді їх створення почалося тільки 
з прийняттям у 1856 р. Закону про поліцію в графствах та округах.

Розслідування злочинів не було пріоритетним завданням для 
поліції Англії та США тієї епохи, орієнтованої на запобігання зло
чинності. Однак не всі злочини можна було попередити. Оскільки 
злочини продовжувались, почалося створення відділів з розкриття 
злочинів. Перший такий підрозділ був створений у Лондонській 
поліції в 1842 р. У 1878 р. він був перетворений на Управління кримі
нальних розслідувань. У 1857 р. такий підрозділ створюється в Нью
Йорку, а в 1861 р. — у Чикаго.

У ряди співробітників цих підрозділів прийшли колишні мисливці 
за злочинцями або констеблі, які продовжили свою стару практику 
роботи за винагороду. Разом з ними в поліцію прийшла й корупція. 
У 1877 р. три інспектори відділу з розкриття злочинів лондонської 
поліції (з чотирьох, які працювали у відділі) були викриті в корупції. 
Як наслідок відділ був розформований, і наступного року він був пере
творений на Управління кримінальних розслідувань. У Чикаго служба 
кримінальних розслідувань була розформована в 1864 р., у Бостоні — в 
1870. НьюЙоркську поліцію корупційні скандали потрясли в 1877 р. 
Незважаючи на всі вжиті заходи, серйозних зрушень у боротьбі з 
корупцією в службі кримінальних розслідувань не було аж до XX ст.
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Після прийняття в 1856 р. Закону про поліцію в графствах та 
округах поліцейські структурні підрозділи поширилися по всій 
Англії. Провінційна поліція фінансувалася як місцевими, так і цен
тральними органами влади. Після того як Міністерство внутрішніх 
прав сертифікувало провінційну поліцейську структуру, уряд брав на 
себе половину витрат. Другу половину витрат покривали за рахунок 
місцевих платників податків.

Поліцейське будівництво в США наприкінці XIX ст. ускладнюва
лося міграційними процесами, які постійно змінювали етнічне та 
культурне обличчя міст, а також радикальною децентралізацією 
поліції у містах. Головною перевагою децентралізації було зближен
ня поліції з населенням. Але у великих містах децентралізація поро
джувала і серйозні проблеми: на відміну від поліції злочинність не 
визнавала адміністративних кордонів. Крім цього, на відміну від 
англійської поліції, що будувалася на принципах Піла, американська 
поліція не мала своєї теоретичної бази. 

У XIX ст. у США склалася ситуація, коли загальне керівництво 
поліцією взяла на себе місцева політична еліта, тоді як рівень 
співробітництва з населенням повністю залежав від особистості 
окремих працівників поліції. Як наслідок, в американській поліції 
склався персоніфікований стиль діяльності, що залишав на розсуд 
самих поліцейських набагато більше питань, ніж у лондонського 
«боббі». Це сприяло створенню міфу про «крутого поліцейсько
го», який вирішує всі питання на своїй дільниці виключно за 
допомогою сили. Цей період розвитку американської поліції 
характеризується корупцією, неефективністю, політизацією та 
дискримінацією.

Наприкінці XIX ст. спостерігається зрощування поліції з місце
вою політичною елітою. Фактично поліція стала перетворюватися на 
придаток місцевої політичної машини. Це породжувало корупцію і 
нерівність. Поліція залучалася в політичні ігри з метою обрання на 
виборах потрібного кандидата, вона отримувала хабарі за те, щоб не 
проводити в життя непопулярні закони, ізолювати від соціального та 
політичного життя чужинців тощо.

Політичні й організаційні проблеми, пов’язані з муніципальним 
типом поліцейської діяльності в США, заважали її професійному 
розвитку. 
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Боротьба за політичний контроль над поліцією в США зрештою 
проявилася в розробці нового стратегічного курсу розвитку правоо
хоронної системи, спрямованого на ізоляцію поліції від впливу міс
цевих політиків. Була зафіксована відмова від одного з базових 
принципів Піла про необхідність співпраці поліції з місцевим насе
ленням. Діяльність поліції була зведена виключно до боротьби зі 
злочинністю.

Період з 1900 до 1920 р. був непростим для поліції США. Країну 
стрясали соціальні кризи. Корупція стала повсюдною. Демонстрації, 
заворушення і терористичні акти не були рідкістю. Обмежена здат
ність місцевої поліції реагувати на ці виклики змусили керівництво 
країни і штатів створити свої власні поліцейські структури. 

Секретна служба США була створена в 1865 р. для боротьби з 
фальшивомонетництвом. У 1890х роках співробітників служби епі
зодично залучали до охорони президента. У 1901 р. це завдання стає 
постійним.

Бюро розслідувань (пізніше перетворене на Федеральне бюро 
розслідувань) було створено в 1908 р. Багато членів Конгресу США 
були проти створення цієї секретної служби, оскільки побоювались 
проведення розслідувань корупційної діяльності в самому Конгресі. 
Служба була створена завдяки наполегливості президента Теодора 
Рузвельта. 

У 1920 р. Міністерство фінансів США створило перше велике 
федеральне поліцейське відомство. «Група Т» (TMen), як воно стало 
називатися, була спрямована на боротьбу з порушеннями антиалко
гольного законодавства і налічувала до 4000 осіб.

Процес створення поліції штатів розпочався у XX ст. Перше 
сучасне поліцейське управління штату було створено у 1905 р. у 
Пенсильванії. Нове поліцейське формування спочатку використову
валось там, де місцева поліція демонструвала свою корумпованість 
або неефективність, а також для боротьби зі страйками в тих райо
нах, де місцева влада ставилася до них зі співчуттям. Приклад 
Пенсильванії наслідували штати НьюЙорк (1917 р.), Мічиган, 
Колорадо і Західна Вірджинія (1919 р.) та Массачусетс (1920 р.). 
Поліція штатів кардинально різнилася від місцевої поліції своєю 
дисциплінованістю, цільовою спрямованістю, централізацією управ
ління та напіввійськовою системою командування. 
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Якщо спроби реформування поліції США наприкінці XIX ст. іні
ціювалися громадськістю, то вимоги про проведення реформ на 
початку XX ст. виходили вже від самих працівників поліції. Ці вимо
ги були підтримані фахівцямиаміністративістами, які вважали, що 
введення в поліції системи управління, в якій головна роль буде від
ведена цивільним фахівцямуправлінцям, дасть змогу ізолювати її 
від втручання політиків. Найближче до цього ідеалу підійшло рефор
мування управління поліції Бостона під керівництвом Стефана 
Джеймса О’Меара в 1906–1918 рр. О’Меара, досвідчений керівник, 
спрямував всю свою енергію на створення в управлінні високих 
стандартів законності та чесності. Однак у 1919 р. страйк бостонської 
поліції звів результати реформування нанівець94. 

Одним із факторів, що сприяв проведенню поліцейської реформи 
в США у 20–30х роках, був т. зв. сухий закон95. Загальна національ
на заборона на виробництво, реалізацію та транспортування алко
гольних напоїв призвела до появи могутнього «чорного ринку» у 
великих містах і виникнення впливових злочинних угруповань та їх 
зрощення з політичною елітою та правоохоронними органами.

Творцем реформованої професійної поліції США вважається 
Август Волльмер96. Свої погляди на поліцію нового зразка він почав 

94 Страйк поліції Бостона (Boston Police Strike) — страйк рядових працівників 
поліції Бостона (США) 9–13 вересня 1919 р. Страйкарі вимагали визнання їх 
профспілки, а також підвищення заробітної платні та поліпшення умов праці. 
Внаслідок страйку в період 9–11 вересня місто охопили заворушення та погроми. 
Для наведення порядку влада викликала до міста сили Національної гвардії. 
13 вересня керівництво поліції, звільнивши всіх страйкарів, почало набирати 
новий склад поліції. Створення профспілок в американській поліції було відстро-
чено на два десятиріччя.
95 У 1917 р. Конгрес США прийняв і направив на затвердження штатів проект 
Вісімнадцятої поправки до Конституції про введення «сухого закону». У вересні 
1917 р. у країні було припинено виробництво віски, а в травні 1919 р. — пива. 
У жовтні 1919 р. був прийнятий закон Волстеда, що регламентував примусову 
реалізацію Вісімнадцятої поправки. З 1 липня 1919 р. на території США була 
повністю заборонена торгівля спиртних напоїв. 16 січня 1920 р. Вісімнадцята 
поправка вступила в силу. Антиалкогольні заходи були дуже непопулярні. Крім 
цього, вони суттєво зашкодили національній економіці й викликали різке зрос-
тання рівня організованої злочинності. Під тиском громадськості у грудні 1933 р. 
була прийнята Двадцять перша поправка до Конституції США, що скасувала 
загальнонаціональний «сухий закон». На рівні окремих штатів обмеження зали-
шились. Штат Міссісіпі останнім із усіх зняв обмеження лише в 1966 р.
96 Август Волльмер (August «Gus» Vollmer; 1876–1955) — американський кримі-
нолог, який розробив основи реформування поліції США.
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втілювати в життя з 1905 р., коли очолював поліцейський відділ 
м. Берклі в Каліфорнії, який налічував лише шість осіб. Він першим 
зажадав від поліцейських наявності вищої освіти. В 1916 р. Волльмер 
допоміг розпочати програму поліцейської освіти в університеті 
штату Каліфорнія. До його відділу почали приходити випускники 
багатьох університетів, зокрема Орландо В. Вільсон, який став його 
наступником у просуванні реформи поліцейської справи97. 

Волльмер і його сподвижники виходили з широкого розуміння 
соціальної значущості поліцейської справи. Реформатори розгляда
ли зростання злочинності і корупції, а пізніше і Велику депресію як 
симптоми ерозії таких основоположних соціальних інститутів, як 
сім’я, релігія, освіта та громада98. 

Крім цього, через співробітництво з Комісією Вікершама, що 
була заснована з метою здійснення контролю за станом законнос
ті в епоху Сухого закону, Волльмер довів до громадськості багато 
фактів порушень вимог конституції з боку поліції, зокрема засто
сування фізичних або психологічних тортур при проведенні допи
тів99. 

Нового імпульсу реформуванню надало призначення Едгара 
Гувера на посаду глави Бюро розслідувань у 1924 р.100 Гувер розро
бив стратегію, що дала змогу ФБР стати однією з найбільш пре
стижних поліцейських організацій у світі. Йому, зокрема, вдалося 
побороти корупцію шляхом призупинення проведення розсліду

97 Орландо Вінфілд Вільсон (Orlando Winfield Wilson; 1900–1972) — американ-
ський поліцейський і вчений-кримінолог, автор низки книг про реформування 
поліції. 
98 Велика депресія (англ. Great Depression) — рецесія світової економіки. Розпо-
чалася в 1929 р. і тривала до 1939 р. У вітчизняній літературі більш уживаний 
термін «світова економічна криза», тоді як термін «велика депресія» звичайно 
використовується стосовно кризи в США.
99 Комісія Вікершама (Wickersham Commission) — комісія, створена президентом 
США Гербертом Гувером у травні 1929 р. для з’ясування причин зростання зло-
чинності та вироблення рекомендацій щодо її зниження. Очолювалась колишнім 
генеральним прокурором США Джорджем Вікершамом. Офіційна назва коміс-
сії — Національна комісія щодо дотримання законодавства. У заключній доповіді 
Комісії від 7 січня 1931 р., підготовленій А. Волльмером, вказувалося на негатив-
ний вплив відступів від сухого закону на стан злочинності в країні.
100 Джон Е́дгар Гу́вер (John Edgar Hoover, 1895–1972) — американський держав-
ний діяч, який займав посаду директора Федерального бюро розслідувань про-
тягом майже півсторіччя — з 1924 р. аж до самої своєї смерті в 1972 р.
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вань, що потребували значної оперативної або слідчої роботи, а 
також шляхом зміцнення організаційних підвалин, спрямованих на 
підвищення рівня підзвітності. Він також впровадив обов’язкові 
освітні вимоги до знову прийнятих співробітників, а також 
обов’язкову початкову підготовку з питань сучасних методів робо
ти поліції. У 1935 р. була заснована Національна академія ФБР для 
підготовки керівного складу організації. Гувер зосередив усі наявні 
сили та засоби на розкритті найбільш резонансних і найлегших, з 
погляду розкриття, злочинів, наприклад, пограбування банків і 
викрадення людей, що надало йому можливість сформувати гро
мадську думку про працівників ФБР як успішних, непримиренних 
та непідкупних борців зі злочинністю. Національна академія, кри
міналістична лабораторія, створена в 1932 р., та уніфіковані статис
тичні звіти про стан злочинності стали основами для визначення 
стратегії боротьби зі злочинністю як головного завдання поліції 
США. 

Таким чином, ідеалістичне розуміння Волльмером завдань полі
цейської справи з акцентами на соціальну роботу змінилося страте
гією Гувера. Замість розширення обсягу завдань поліції, запропоно
ваного Волльмером, нові реформатори запропонували, навпаки, 
звузити їх шляхом зосередження на найбільш тяжких злочинах. Для 
ізоляції поліції від впливу політиків, для вирішення питань, 
пов’язаних із комплектуванням та просуванням по службі, були 
створені спеціальні поліцейськоцивільні структури. Якщо раніше 
влада поліції засновувалась на законі та політиці, то тепер вона 
обмежувалась лише законом. Нарешті, у великих містах адміністра
тивна децентралізація була замінена на загальноміську централіза
цію, що характеризувалася введенням єдиних правил та інструкцій, 
чітким поділом праці (створенням окремих структурних підрозділів, 
що спеціалізувалися на патрулюванні, розслідуванні, тиловому 
забезпеченні тощо), а також воєнізованими командноуправлін
ськими структурами. Основними принципами роботи стали: вибір
кове профілактичне патрулювання, швидке реагування на надзви
чайні ситуації і блискавичне кримінальне розслідування. Ця модель 
організації поліцейської справи стала домінуючою в США, а після 
Першої та Другої світових війн — і в інших країнах зі значним аме
риканським впливом. 
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Значення автомобіля для підвищення рівня профілактики було 
вельми перебільшено. Вибіркове й швидке переміщення поліцей
ських автомобілів містом мало створювати враження повсюдної 
присутності поліції і, як наслідок, утримувати зловмисників від 
скоєння проступків, з одного боку, та створювати у громадян від
чуття захищеності — з другого боку. Швидкісні поліцейські авто
мобілі повинні були також сприяти припиненню злочинів. 
Використання радіо ще більше мало підвищити швидкість реагу
вання на виклик. У США була встановлена норма — прибуття на 
місце злочину не повинно було перевищувати трьох хвилин з 
моменту отримання виклику. 

Водночас у Британії поліцейська стратегія Піла успішно реалізо
вувалася протягом усього ХХ ст. Акцент, як і раніше, робився на 
піше патрулювання. Хоча концепція «швидкого реагування» й отри
мала деякий розвиток в Англії, її недоліки компенсувалися особли
вою увагою до питань співробітництва з населенням. 

У 1960–1970 рр. поліцейська справа в США переживала кризу. 
Злочинність продовжувала зростати, попри значні фінансові інвес
тиції та збільшення чисельності поліції. У період 1963–1968 рр. у 
містах відбулася значна кількість масових заворушень, під час яких 
проявилася напруженість у відносинах між афроамериканцями та 
поліцією. Серед чорношкірого населення існувала думка, що при
чиною заворушень була сама поліція з її жорсткими методами 
роботи. Тим часом дії поліції щодо затримання із застосуванням 
сили до учасників демонстрацій на підтримку громадянських прав 
і припинення війни у В’єтнамі (часто це демонструвалося у прямо
му ефірі) викликали загальнонаціональне невдоволення. У 1967 р. 
президент Ліндон Джонсон створив національну комісію з вивчен
ня причин масових заворушень у країні. Комісія дійшла висновку, 
що істинною причиною заворушень став расизм і що Сполучені 
Штати йдуть до розколу суспільства на дві половини — білу і чорну. 
Крім цього, комісія зробила висновок, що поліцейська тактика 
несанкціонованого застосування вогнепальної зброї тільки погір
шувала ситуацію. Потрібно зазначити, що, незважаючи на завору
шення в таких великих містах, як ЛосАнджелес, Чикаго та Детройт, 
у цей період жах перед злочинністю зростав швидше самої злочин
ності. Громадяни почали вживати заходів щодо захисту самих себе 
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і своїх будинків, утримувалися від відвідування парків та інших 
громадських місць, спостерігалося масове переселення жителів з 
великих міст. 

Наприкінці ХХ ст. масові заворушення з участю етнічних мен
шин стали серйозною проблемою і в Британії. У доповіді Скармана, 
надрукованій у 1981 р. після масових заворушень у передмісті 
Лондона Брікстоні, зазначалось, що поліція віддалилася від насе
лення, що громадяни повинні справляти більший вплив на визна
чення курсу розвитку поліції, що тактика дій поліції повинна вра
ховувати зростаючий плюралізм британських міст101 102. Водночас 
доповідь підтвердила правильність традиційного погляду, що пер
винною функцією поліції повинно бути підтримання громадського 
порядку. Тим не менш, періодичні масові заворушення виникали в 
90х роках ХХ ст. у таких британських містах, як Брістоль, Бірмінгем 
та Бредфорд. 

Дослідження, проведені у США, показали, що ефективність 
профілактичних автомобільних патрулів, незважаючи на значні 
витрати ресурсів та часу, стали малоефективними з погляду бороть
би зі злочинністю. Дослідження 1970х років засвідчили, що навіть 
швидке реагування на звернення громадян слабо впливає на попе
редження злочинності або затримання зловмисників і що потрібно 
шукати альтернативні підходи з метою підвищення рівня довіри 
населення. 

В умовах, коли домінуюча модель поліцейської діяльності була 
поставлена під сумнів, Верховний суд США ініціював «революцію в 
галузі громадянських прав», яка обмежила право поліції на прове
дення обшуку та допиту. У низці своїх постанов з питання «дотри
мання належної процедури» відповідно до Білля про права та законів 
штатів Верховний суд заборонив використання в судових засіданнях 
доказів, що були отримані шляхом неправомірних обшуків та вилу

101 Доповідь комісії уряду Великої Британії стосовно розслідування заворушень 
у м. Брікстон 10–12 квітня 1981 р. Доповідь названа за іменем голови комісії 
лорда Леслі Джорджа Скармена. 
102 Jon Garland. Tackling the Invisible Problem? An Examination of the Provision of 
Services to Victims of Racial Harassment in Rural Suffolk [Електронний ресурс]. / 
Jon Garland, Neil Chakraborti. — Режим доступу : http://www.equalbutdifferent.org.
uk/pages/publications/the_scarman_report.htm
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чень (Мапп проти Огайо)103 104 105. Верховний суд також постановив, 
що підозрюваний має право на присутність адвоката під час допиту в 
поліцейській дільниці і що заперечення цього права є порушенням 
конституційних прав підозрюваного та робить будьякі заяви підо
зрюваного неспроможними при розгляді в суді (Ескобедо проти 
штату Іллінойс)106 107. Суд також зажадав, щоб підозрюваний був 
поінформований про свої права, перш ніж поліція розпочне офіцій

103 Білль про права — неофіційна назва перших десяти поправок до Конституції 
США, які закріплюють основні права і свободи людини і громадянина. Поправки 
були запропоновані Джеймсом Медісоном 25 вересня 1789 р. на засіданні 
Конгресу США першого скликання і набрали чинності 15 грудня 1791 р.
104 Mapp v. Ohio. 367 U.S. 643 (1961) / U.S. Supreme Court [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase. 
pl?court=US&vol=367&invol=643
105 Справа, розглянута у Верховному суді США в період 29 березня – 19 липня 
1961 р. Повна назва справи — «Мапп проти штату Огайо». Поліція м. Клівленда 
отримала оперативну інформацію, що Доллрі Мапп та її донька переховують у 
себе вдома особу, яка підозрюється в тероризмі. Прибувши до будинку Мапп, 
поліція зажадала від господині доступу в приміщення. За порадою свого адвоката 
Мапп висунула вимогу поліції пред’явити санкцію на обшук, якої, як з’ясувалось, 
у неї не виявилось. Попри це, поліцейські виламали двері й обшукали будинок. 
Терориста не було виявлено. Водночас у підвалі було знайдено валізу з літерату-
рою «аморального» змісту, забороненою законом. Хоча Мапп заявила, що валіза 
була залишена попереднім мешканцем і про її вміст вона нічого не знала, її зааре-
штували. Згодом вона була засуджена окружним судом. Апеляційний суд штату 
Огайо, а пізніше Верховний суд штату підтвердили вирок. Верховний суд США, 
розглянувши справу, прийняв рішення на користь Мапп, обґрунтувавши його 
тим, що докази, здобуті в незаконний спосіб (відсутність санкції на обшук), не 
можуть слугувати основою для винесення обвинувального вироку. 
106 Escobedo v. Illinois. 378 U.S. 478 (1964) / U.S. Supreme Court [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://supreme.justia.com/us/378/478/case.html
107 Справа, що розглядалася у Верховному суді США в період з 29 квітня по 
22 червня 1964 р. Повна назва справи: Ескобедо проти штату Іллінойс. Зять Данні 
Ескобедо, Мануель, був убитий у ніч на 19 січня 1960 р. Наступного ранку Данні 
був заарештований поліцією без пред’явлення санкції, допитаний і відпущений 
додому. Ніяких звинувачень йому пред’явлено не було. Пізніше поліція отримала 
оперативну інформацію, що вбивство було здійснено Данні через помсту за пога-
не поводження загиблого з його сестрою. 30 січня поліція знову заарештувала 
Данні та його сестру. Данні відмовився давати будь-які свідчення без свого адво-
ката. Але під час допиту, що тривав понад 14 годин, він визнав свою обізнаність 
про деякі деталі злочину, що послугувало підставою для винесення обвинуваль-
ного вироку. Після тривалого розгляду і прийняття суперечливих проміжних 
рішень Верховний суд штату Іллінойс підтвердив вирок. Верховний суд США 
скасував вирок, мотивуючи своє рішення тим, що звинуваченому було відмовле-
но в праві на присутність адвоката під час допиту в поліції. 
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ний допит (Міранда проти Арізони)108 109. Ці рішення мали значний 
вплив на повсякденну діяльність поліції. Вони сприяли професійно
му зростанню працівників поліції, оскільки поліцейські підрозділи 
підвищили свої вимоги до кандидатів на службу в поліцію, поліпши
ли професійну підготовку особового складу та розробили чіткі 
інструкції при проведенні затримань та допитів підозрюваних.

Тим часом багато поліцейських управлінь у США намагалися під
вищити ефективність своєї діяльності за рахунок зміцнення зв’язків 
з населенням. Усередині 1970х років у НьюЙорку приймається 
концепція «сумісної охорони громадського порядку». У 80х та 90х 
роках багато управлінь починають використовувати новий підхід, 
відомий під назвою «охорона правопорядку з опорою на громад
ськість». Багато хто вважає, що ця концепція є відродженням прин
ципів Роберта Піла і лондонської міської поліції ХІХ ст.

108 Miranda v. Arizona. 384 U. S. 436 (1966) / U.S. Supreme Court [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://supreme.justia.com/ us/384/436/case.html
109 Міранда проти Арізони — історична справа, що розглядалася Верховним 
судом США з 28 лютого по 1 березня 1966 р., рішення оголошено 13 червня 
1966 р. Суд постановив, що будь-які свідчення можуть бути використані в суді 
тільки в тому разі, якщо сторона звинувачення може довести, що підозрюваний 
перед допитом був поінформований про своє право на адвоката та про право не 
свідчити проти себе. При цьому в разі відмови підозрюваного від своїх прав необ-
хідно довести його добровільність. У березні 1963 р. за грабіж був заарештований 
уродженець штату Арізона на ім’я Ернесто Артуро Міранда. Після арешту він 
зізнався ще в зґвалтуванні молодої жінки. На суді як доказ були представлені 
свідчення жертви Міранди та його власне визнання. Як наслідок, Міранда був 
засуджений за викрадення особи та зґвалтування терміном на 30 років. Адвокат 
Міранди подав апеляцію до Верховного суду штату Арізона. Верховний суд 
Арізони не знайшов порушень і підтвердив вирок. Суддя Верховного суду Ерл 
Уоррен, який раніше займав посаду прокурора, узяв до уваги, що допит завжди 
має примусовий характер, і визнав визнання, отримані під час допиту в поліції, як 
такі, що не відповідають П’ятій поправці, та такі, що є неприпустимими як доказ, 
за винятком тих випадків, коли підозрюваний, знаючи про своє право на мовчан-
ня, добровільно відмовився від нього. Аналогічно, визнання, отримані під час 
допиту без присутності адвоката, були визнані неприпустимими доказами, якщо 
тільки підозрюваний не відмовився добровільно від адвоката. Справа Міранди 
була переглянута без використання його власних визнань. Завдяки наявності 
інших доказів він був засуджений до 30 років. У 1972 р. він був умовно-достроко-
во звільнений. Заробляв на життя автографами на табличках з текстом поперед-
ження. Був убитий під час бійки в барі чотири року по тому. Справа Міранди 
створила прецедент, який зобов’язав усі поліцейські управління інформувати 
затриманих про наявність у них прав на адвоката і мовчання. Це попередження 
отримало назву Правило Міранди. 
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Концепція «сумісної охорони громадського порядку» була роз
роблена на початку 70х років у НьюЙорку. Прообразом ініціативи 
послугував аналогічний проект, реалізований раніше в Британії. 
Концепція передбачала закріплення групи поліцейських за певним 
районом міста і організацію там цілодобового патрулювання. 
Керівник групи, зазвичай сержант або лейтенант, відповідав за стан 
правопорядку на закріпленій території, незалежно від того, був він 
на службі чи ні. Конкретні деталі, пов’язані з організацією патрулю
вання, визначались спільно керівником групи і представником міс
цевої громадськості. Передбачалося, що закріплення за поліцією 
певної території сприятиме зміцненню зв’язків з населенням, поліп
шенню обслуговування потреб місцевих жителів та підвищенню 
рівня мотивації у працівників поліції. Однак вивчення ефективності 
діяльності цих груп не продемонструвало особливих переваг цієї тех
нології порівняно з концепцією боротьби зі злочинністю. Опір полі
цейських керівників, розчарування рядових поліцейських і недо
статня підготовка, урештірешт, привели до згортання експерименту 
до середини 1970х років.

У цей період почала формуватися нова концепція, що повністю 
враховувала складність завдань, які вирішувались поліцією в сус
пільстві. Основні положення концепції полягали в такому: поліція 
може стикатися з поведінкою громадян, яка не є кримінальною; 
багато завдань поліції, пов’язані з некримінальною поведінкою гро
мадян, так само важливі, як і традиційні завдання щодо підтримання 
громадського порядку; існує багато методів для виконання завдань, 
що вирішуються поліцією; поліція при виконанні своїх завдань 
повинна мати право приймати рішення (зокрема, при затриманні 
громадян); поліція, яка не підтримує тісних контактів з населенням, 
зазнаватиме труднощів при боротьбі зі злочинністю і громадськими 
заворушеннями; поліція повинна бути підзвітною цивільним керів
никам та громадськості.

Це нове мислення в 1980х роках поступово привело до заміни 
моделі, спрямованої на боротьбу зі злочинністю, на нову модель, яка 
отримала назву «Охорона правопорядку з опорою на громадськість». 
Головний постулат моделі: поліція повинна застосовувати весь 
потенціал суспільства для вирішення завдань, пов’язаних з поперед
женням і боротьбою зі злочинністю, а також вирішення проблем 
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місцевого населення. Відмінність нової моделі поліцейської діяль
ності від старої, спрямованої виключно на боротьбу зі злочинністю, 
полягає насамперед у тому, що поліцейський тепер більше зосеред
жений на розв’язанні проблем місцевої громади, ніж на реактивному 
реагуванні на події. Поліцейські, які виконують завдання, пов’язані 
з роботою з громадськістю, повинні встановити тісні контакти з міс
цевим населенням, знати місцевих жителів та їхні проблеми через 
піше патрулювання, зустрічі з населенням та роботи в місцевій полі
цейській дільниці. 

Прихильники нового підходу вважають, що ця концепція дає 
змогу мобілізовувати багато ресурсів для розв’язання проблем, 
пов’язаних із забезпеченням безпеки та стабільності громади на три
валий період. Вони також вважають, що традиційна модель, спрямо
вана на боротьбу зі злочинністю, яка передбачає просте реагування 
на події, призводить до накопичення проблем замість того, щоб 
боротися з причинами, які їх породжують. Вважається, що поліція, 
здійснюючи постійне патрулювання, сприяє запобіганню правопо
рушенням і підтримці тих елементів серед місцевого населення, які 
бажають сприяти підтриманню правопорядку в своєму районі. 
Таким чином, проблема забезпечення безпеки і боротьби зі злочин
ністю стає спільним завданням і для населення, і для поліції.

Охорона правопорядку з опорою на громадськість стала націо
нальною стратегією поліцейської діяльності в США у 1990х роках. 
У 1994 р. на підставі нового законодавства на службу було прийнято 
100 000 нових офіцерів поліції, а в Міністерстві юстиції було створе
но Управління служб, орієнтованих на роботу з громадськістю. На 
початок XXI ст. 2/3 поліцейських управлінь США, в яких працювало 
близько 90 % усіх поліцейських, займалися охороною. Водночас, 
незважаючи на загальне визнання, нова технологія, як і раніше, сти
кається з проблемами. Не всі поліцейські керівники схильні надава
ти рядовим поліцейським свободу у прийнятті рішень. Інші ж, як і 
раніше, вважають, що стара модель, спрямована на боротьбу зі зло
чинністю, ще не вичерпала всіх своїх можливостей. 

Наприкінці ХХ ст. багато поліцейських структур у США та в окре
мих регіонах Британії почали застосовувати комп’ютерні технології, 
відомі під назвою Компстат (комп’ютеризована статистика), які 
використовують інформацію про скоєння правопорушень з розбив
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кою за часом і місцем. Розкриваючи раніше не помічені тенденції, 
Компстат дає змогу поліції використовувати свої сили та ресурси 
більш ефективно. Застосування нової технології дало змогу добитися 
зниження рівня злочинності в ряді міст США. 

На початку ХХІ ст., особливо після терористичних актів 11 верес
ня 2001 р. у США, значний вплив на зміни в поліцейській діяльності 
справив тероризм. Ці й наступні терористичні акти в Іспанії, 
Британії, Марокко, Єгипті тощо показали, що традиційна поліцей
ська тактика боротьби з тероризмом потребує оновлення. Поліція 
стала тісніше працювати з іншими правоохоронними органами, 
більше уваги стало приділятися питанням спостереження за особа
ми, які підозрюються в тероризмі. 

У період з 1960 по 1980 р. поліція деяких країн вела напружену 
боротьбу з низкою терористичних організацій. Хоча деяким із них 
вдалося вціліти (наприклад, баскській ЕТА), більшість була роз
громлена (Фронт визволення Квебеку в Канаді, Фракція Червоної 
армії в Німеччині, Червоні бригади в Італії)110 111 112. Багато в чому 
тактика поліції в боротьбі з тероризмом була схожа з тактикою, 

110 Фронт визволення Квебеку (франц. Front de libération du Québec) — канадська 
ліворадикальна підпільна організація, створена в 1963 р. Виступала за національ-
не визволення франко-канадської меншини і створення незалежного Квебеку. 
Найбільша активність організації припала на 1970 роки, коли її члени викрадали 
відомих чиновників та вбили віце-прем’єра і міністра праці Квебеку П’єра 
Лапорта, що отримало назву «Жовтнева криза». З введенням прем’єр-міністром 
Трюдо воєнного стану в провінції та застосуванням армії керівництво і більша 
частина членів Фронту були заарештовані.
111 Фракція Червоної армії (нем. Rote Armee Fraktion) — німецька ліворадикаль-
на терористична організація міських партизанів, що діяла в ФРН та Західному 
Берліні. Заснована в 1968 р. Організована за зразком південноамериканських 
партизанських груп. Її учасники розглядали свою діяльність як міську партизан-
ську війну, спрямовану проти державного апарату та класу буржуазії. 
Відповідальна за скоєння 34 убивств, низки нападів на банки, а також вибухів 
тощо. В 1998 р. офіційно заявила про свій саморозпуск.
112 Червоні бригади (італ. Brigate Rosse) — підпільна ліворадикальна організація, 
що діяла в Італії. Була заснована в 1970 р. Поєднувала методи міської партизан-
ської війни з ненасильницькими методами. Ставила за мету створення револю-
ційної держави та від’єднання Італії від альянсу західних країн. Чисельність чер-
воних бригад доходила до 25 000 осіб. У 1978 р. викрали, а потім убили колишньо-
го прем’єр-міністра Альдо Моро. У 1980-х роках група практично була повністю 
розгромлена зусиллями італійських правоохоронних органів. У 2000-х роках для 
позначення ліворадикальних організацій, що стали відроджуватися, використо-
вується термін «Нові Червоні бригади». 
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що застосовувалась у боротьбі з організованою злочинністю. Але 
були й відмінності. Передусім час від часу поліція наділялася 
виключними правами, що давало їй змогу затримувати підозрюва
них на більші, ніж зазвичай, терміни для проведення допитів. 
Деякі держави приймали спеціальне законодавство, що давало 
змогу ефективно боротися з тими, хто симпатизував тероризму. 
Наприклад, відповідно до закону про «заборону на професію в 
Німеччині особам, викритим у симпатіях до тероризму, забороня
ється займати державні посади. Поліцейські оперативні служби 
також застосовували різні, часто не зовсім законні заходи (несанк
ціоноване проникнення в житло та офіси, залякування. Публікація 
заяв від імені терористичних організацій, поширення чуток, про
вокації тощо), які офіційно отримали назву «дестабілізаційна так
тика». Всі ці фактори послугували підставою для дискусії серед 
громадськості щодо доцільності порушень законності, зокрема 
утиску громадянських прав, заради отримання окремих успіхів у 
боротьбі з тероризмом. 

Попри всі недоліки, правоохоронні органи країн Західної 
Європи та Північної Америки еволюційним шляхом дійшли усві
домлення небезпеки поліцейських зловживань і необхідності роз
робки системи запобігання їм як самостійного науковопрактич
ного напряму. З певним відривом у часі до подібних висновків 
доходять наразі й вітчизняні кримінологи, що зумовлено історич
ною специфікою розвитку правоохоронних органів на території 
колишньої Російської імперії та країн, що входили до складу 
СРСР.

Передусім слід констатувати, що на початок ХХ ст. Російська 
імперія залишалась країною, в якій все ще панували пережитки 
«поліцейської держави», що характеризували поліцію як надзвичай
но консервативну та закриту структуру, яка перебувала над суспіль
ством та не була зацікавленою у захисті окремих громадян. Численні 
зловживання з боку поліцейських чиновників неможливо було 
оскаржити, а шкода, спричинена діями таких працівників, не під
лягала компенсації. Рядовий поліцейський склад у ХІХ ст. навіть 
формували на примусовій основі з числа низькопрофесійних осіб — 
армійських чинів, непридатних до служби внаслідок отриманих 
каліцтв. Незадовільний стан поліцейської служби характеризує і 
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невисока платня, яку отримували поліцейські чиновники113 114. 
Зрозуміло, що за таких умов важко було уникнути зловживань з боку 
правоохоронців. 

Реакцією на таку ситуацію стало створення у 1825 р. ІІІ відділення 
канцелярії його імператорської величності — контрольнонаглядо
вого підрозділу, до функцій якого, серед іншого, належав нагляд за 
діяльністю адміністративнополіцейського апарату. Безпосереднє 
виконання цих функцій покладалось на жандармський корпус, 
керівники губернських управлінь якого щопівроку направляли звіти 
про діяльність поліції, які засвідчували не лише систематичні факти 
хабарництва, а й викривали існуючу систему поборів з мешканців115. 
Згодом система контролюючих органів була розширена внутрішньо
відомчими контролюючими інстанціями, серед яких було створено 
окремий підрозділ для проведення негласних ревізій та розслідуван
ня фактів зловживання місцевої поліції.

Система контролю за діяльністю поліції давала змогу викривати 
факти порушень законності поліцейськими, у тому числі й зловжи
вання, до яких вдавались високі поліцейські чини, що обіймали 
посади у великих містах. Однак зазначені заходи не привели до істот
ного зниження рівня порушень закону. Навпаки, до 1847 р. зловжи
вання в поліції сягнули значних масштабів, загрожували подаль
шому функціонуванню держави, що потребувало негайного 
рефор мування поліцейських підрозділів116. 

Першим кроком на шляху запобігання порушенням закону полі
цейськими (після створення системи контролю та нагляду за діяль
ністю останніх) стало часткове реформування кадрової політики, яке 
проявлялось у підвищені вимог до кандидатів на службу в поліцію, а 
також введення іспитів для отримання класного чину унтерофіце

113 Адрианов С. А. Министерство внутренних дел 1802–1902. Исторический 
очерк / С. А. Адрианов ; Министерство внутренних дел. — СПб., 1901. — 230 с.
114 Гусаковский П. Н. Вознаграждение за вред, причиненный недозволенными 
деяниями / П. Н. Гусаковский // Журнал Министерства юстиции. — 1912. — 
№ 9. — С. 1–40.
115 История полиции России. Краткий исторический очерк и основные 
документы : учеб. пособ. / Альхименко В. В., Коряков В. П., Курицын В. М. ; под 
ред. В. М. Курицына. — М. : Щит-М, 1998. — 199 с. — С. 59.
116 Некрасов В. Ф. Органы и войска МВД России. Краткий исторический очерк / 
Некрасов В. Ф., Борисов А. В., Детков М. Г. — М., 1996. — 464 с. — С. 26.
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рами. Для складання такого іспиту необхідно було продемонструва
ти навички письма, рахування, читання та основ християнського 
вчення, а також низку спеціальних знань, серед яких — знання окре
мих нормативних актів, правил проведення першочергових слідчих 
дій, порядку розшуку осіб, уміння вести службове листування та 
статистичний облік правопорушень. Вдале складання такого іспиту 
та одержання відповідного чину передбачало підвищення платні 
таким особам удвічі. 

Починаючи з 1880 р., служба в поліції почала здійснюватись на 
контрактній основі, потрапити на яку можливо було лише після про
ходження кандидатами вступних іспитів. Було також вжито низку 
заходів, спрямованих на покращення матеріального та соціального 
забезпечення поліцейських — збільшено розмір платні, встановлено 
пенсії, нагороди за вислугу років, пільги. Було зменшено кількість 
функцій поліції із одночасним розширенням її низового апарату у 
містах та повітах.

У 1892 р. було впроваджено механізм оскарження неналежного 
виконання своїх обов’язків та неправомірних дій з боку поліцей
ських до губернського правління, яке разом із створеною раніше 
жандармерією та прокуратурою виконували функцію «зовнішнього» 
контролю.

Поряд із реформами організаційноуправлінського характеру 
значна увага була приділена заходам правового характеру, спрямова
ним на зміцнення законності серед працівників поліції. Так, 
Уложення про покарання кримінальні та виправні містило розділ, 
присвячений протиправним діянням поліцейських — «Про злочини 
та проступки чиновників поліції», де наводився доволі широкий 
перелік караних діянь, хоча основна увага була приділена хабарни
цтву як найбільш поширеному та небезпечному посадовому злочину. 
Кримінальному покаранню підлягали поліцейські також за незакон
не тримання під вартою, застосування сили до осіб, які тримались 
під вартою, застосування погроз чи інших незаконних методів під 
час слідства та ін.117

117 Таганцев Н. С. Уложение о наказаниях уголовных и исполнительных 1885 г. / 
Таганцев Н. С. — [изд. 18-е, дополн.]. — СПб., 1915. — 800 с. — Библиогр. : С. 526–
534.
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Окрім загальних видів покарань, які призначались за вчинення 
злочину, до поліцейських могли бути застосовані особливі види 
покарань та стягнень, серед яких — звільнення, відмова в посаді 
(заборона протягом трьох років вступати на державну чи громадську 
службу), вирахування з терміну служби, що дає право на отримання 
нагород, пенсії, відзнак, відсторонення від посади, пониження у 
посаді, арешт від трьох тижнів до восьми місяців, догана із занесен
ням до послужного списку, вирахування із платні, догана без вне
сення до послужного списку, зауваження. Як додаткове покарання 
могло застосовуватись опублікування прізвища засудженого через 
столичні та губернські відомості118.

Нормативне закріплення отримали також вимоги, які висувались 
до особистості поліцейського, його поведінки на службі та у побуті, 
зовнішнього вигляду, а також встановлювались окремі норми служ
бового етикету. Запровадження таких вимог спрямовувалось насам
перед на підвищення поваги та довіри населення до поліції. Однак 
очікуваного результату ці нововведення не дали119. 

Незважаючи на проведені реформи, спрямовані на запобігання 
порушенням закону працівниками поліції, на момент ліквідації 
самодержавства загальний стан дисципліни в цій інституції був 
украй незадовільним, що, на думку вчених, мало такі причини: 

– формальний контроль з боку держави, який здійснювався через 
Правлячий Сенат, прокуратуру та жандармерію;

– недосконалий механізм відповідальності чинів перед законом;
– відсутність форм громадського контролю за діяльністю органів 

внутрішніх справ;
– нерозвиненість муніципальних поліцейських підрозділів;
– перевантаженість обов’язків поліції сторонніми функціями;
– недостатній рівень професійної підготовки особового складу та 

його матеріального забезпечення120. 

118 Сборник узаконений и распоряжений правительства, касающихся обязаннос-
тей полиции. — СПб. : Типография А. Бенке, 1880. — 1341 с. — Библиогр. : С. 41.
119 Чулков И. М. Систематический сборник узаконений для чинов городской 
полиции / Чулков И. М. — М., 1889. — 131 с. — Библиогр. : С. 5–7.
120 Мартыненко О. А. Детерминация и предупреждение преступности среди пер-
сонала органов внутренних дел Украины : монография / Мартыненко О. А. — Х. : 
Изд-во ХНУВС, 2005. — 469 с. — Библиогр. : С. 96. 
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Порушення принципів законності працівниками радянської мілі
ції з різною інтенсивністю спостерігалося протягом усього періоду 
радянської епохи, яку доцільно поділити на три періоди: перший — 
довоєнний період (1917–1941 рр.), другий — післявоєнний період до 
80х р. ХХ ст., та третій період — після завершення епохи тоталіта
ризму і до розпаду Радянського Союзу.

Перший період характеризується становленням нової міліції, що 
потребувало розроблення її структури та розв’язання проблеми 
укомплектованості новими кадрами, здатними захищати правопоря
док, без залучення колишніх працівників царської поліції. 

Вже на початку діяльності новоствореної міліції було зафіксовано 
значний сплеск рівня порушення законності щойно прийнятими на 
службу працівниками. Основною причиною цього явища стала про
вальна кадрова політика: до міліції наймались усі бажаючі з робітни
ків і селян із наднизьким рівнем освіти, при цьому виявлялись та 
звільнялись фахівці, які працювали в поліції раніше. Становлення 
кадрової політики відбувалось у дусі заперечення попереднього 
досвіду (в т. ч. й позитивного), методом спроб і помилок, що було 
логічним наслідком низького загальноосвітнього та професійного 
рівня працівників міліції, відсутності професійної етики.

Змінити ситуацію була покликана переорієнтація на військову 
модель в управлінні підрозділами НКВС, що дало змогу покращити 
матеріальне забезпечення міліції, поповнити лави міліціонерів чер
воноармійцями та підвищити вимоги до осіб, які вступали на службу 
в міліцію, а також зміцнити керівний склад, що здійснював функції 
внутрішнього контролю. Запобіганню злочинності серед працівни
ків ОВС сприяла розробка нормативноправової бази, яка регулюва
ла діяльність працівників міліції, а також встановлювала коло діянь, 
за які працівники мали притягатися до відповідальності, та перелік 
правових заходів, що могли бути застосовані до особового складу.

Контроль за дотриманням дисципліни та законності в цей період 
здійснювався через «зовнішні» та «внутрішні» інстанції. До «зовніш
ніх» інстанцій належали органи суду та прокуратури, Головне полі
тичне управління, органи місцевого самоврядування, а також гро
мадські організації та засоби масової інформації. Внутрішньовідомчий 
контроль за діяльністю міліції здійснювали основні підрозділи 
НКВС, до повноважень яких належав нагляд за станом дисципліни в 
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лавах міліції. Окремим напрямом у межах контролю за діяльністю 
працівників міліції в радянський період було проведення періодич
них «чисток» серед правоохоронців, що полягало в масовому звіль
ненні працівників міліції з метою стабілізації дисципліни. 

Незважаючи на низку заходів, спрямованих на покращення стану 
дисципліни та законності серед працівників міліції, значних резуль
татів домогтись не вдавалось: правопорушення, до яких вдавались 
працівники міліції, — хабарництво, грубість стосовно громадян, 
незаконні методи обшуків, арештів, допитів — залишались пошире
ним явищем, притаманним працівникам міліції на початку станов
лення радянської влади. 

Кримінологічними детермінантами незадовільного стану дисци
пліни та законності в міліції вважалось невідповідне матеріальне 
забезпечення працівників міліції та матеріальнотехнічне оснащен
ня відділів міліції, низький рівень професіоналізму правоохоронців, 
недоліки кадрової політики та організаційноуправлінської діяль
ності в цілому. 

Початок наступного виділеного нами періоду — після закінчення 
Другої світової війни — характеризується тим, що лави правоохорон
ців залишилися без своїх найкращих співробітників, через що право
охоронна система мала діяти в умовах значного дефіциту кадрів121. 
Серед тих осіб, які обіймали посади в правоохоронній структурі, 
відбувся значний сплеск порушень закону. Основними правопору
шеннями, за які притягались співробітники міліції, були порушення 
радянської законності, мародерство та пограбування, хабарництво, 
дезертирство, втрата зброї, недбале ставлення до служби, хуліган
ство, пияцтво, зловживання службовим становищем, привласнення 
речових доказів та інші проступки. 

Нова хвиля мілітаризації органів внутрішніх справ мала позитив
ний вплив на стан службової дисципліни, а також на зниження рівня 
злочинності серед персоналу органів внутрішніх справ, хоча й не 
розв’язувала проблеми. Тому радянським керівництвом було вжито 
низку заходів, спрямованих на зміцнення дисципліни та законності 
на загальнодержавному рівні. Першим кроком уряду стало здійснен

121 Министерство внутренних дел России: 1902–2002. Исторический очерк :  
в 2-х т. / под общ. ред. В. П. Сальникова. — СПб. : Фонд «Университет», 2002. — 
Т. 2. — 794 с. — Библиогр. : С. 389.
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ня правового регламентування діяльності правоохоронних органів, 
що автоматично сприяло удосконаленню внутрівідомчої норматив
ної бази. Паралельно відбувались зміни у кримінальному та кримі
нальнопроцесуальному законодавстві, яке закріплювало систему 
правових гарантій учасників процесу, що, безумовно, виступало 
стримуючим фактором поширення порушень дисципліни та закон
ності з боку правоохоронців. 

Суттєвою проблемою залишався рівень освіти працівників мілі
ції — незважаючи на встановлення підвищених вимог до кандидатів 
на службу в органи внутрішніх справ наприкінці 1950х років, 
загальноосвітній рівень працівників міліції зростав надзвичайно 
низькими темпами, а кадрова робота взагалі була у занепаді122. 

Водночас кількість працівників внутрішніх справ, покараних за 
вчинення правопорушень, наприкінці 70х років ХХ ст. була доволі 
незначною, більше того, простежувалась тенденція зниження зазна
ченого показника протягом наступних десяти років. Найпоши рені
шими правопорушеннями серед правоохоронців цього часу були 
пияцтво, порушення соціалістичної законності, приховування зло
чинів та рукоприкладство123.

Наступний період, який розпочався в середині 1980х років та був 
пов’язаний із закінченням епохи тоталітаризму, продемонстрував 
нагальну необхідність розробки нової концепції правоохоронної 
системи та суттєвої трансформації її соціальної ролі. Однак керівни
цтво обрало для цього вже традиційний метод «чистки кадрів», який 
не відповідав вимогам часу та призвів до спустошення лав правоохо
ронців, тоді як вивільнені місця заповнювали особами, які не мали 
необхідного досвіду роботи124 125. 

122 Советская милиция: История и современность. 1917–1987 гг. — М. : Юрид. 
лит., 1987. — 336 с. — Библиогр. : С. 193.
123 Мартыненко О. А. Детерминация и предупреджение преступности среди пер-
сонала органов внутренних дел Украины : монография / О. А. Мартыненко. — Х. : 
Изд-во ХНУВС, 2005. — 469 с. — Библиогр. : С. 117–119.
124 Власов А. На страже правопорядка / А. Власов // Коммунист. — 1988. — № 5. — 
С. 74.
125 Правовые аспекты укрепления дисциплины и законности в органах внутрен-
них дел : сб. науч. трудов / ред. кол. : В. А. Демиденко и др. ; Министерство вну-
тренних дел СССР ; Киевская высшая школа им. Ф. Э. Дзержинского. — К. : НИ 
и РИО, 1985. — 193 с.
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Часи перебудови та розпаду Радянського Союзу негативно позна
чилися на кадровій політиці правоохоронних органів: з міліції звіль
нялись не лише молоді правоохоронці, а й досвідчені співробітники, 
які шукали інші робочі місця через незадовільний рівень матеріаль
ного забезпечення. Таким чином, незалежна Україна отримала у 
спадок правоохоронну систему з низкою проблем кадрового й мате
ріальнотехнічного характеру, які потребували негайного та ґрунтов
ного переосмислення.

1.2. Кримінально-правова характеристика злочинів, 
що вчиняються працівниками поліції

У сучасній вітчизняній кримінології не існує єдиного підходу до 
визначення кола злочинів, які вчиняються працівниками органів 
внутрішніх справ. Зазвичай виокремлюють два напрями — кримі
нальноправовий та кримінологічний.

Із кримінальноправової точки зору до кола злочинів, учине
них працівниками органів внутрішніх справ, слід відносити не 
будьякі злочини, вчинені цими особами, а лише ті, в яких остан
ні виступають спеціальним суб’єктом злочину126 127. Отже, такими 
є лише злочини, що вчинені працівниками ОВС із використанням 
службових повноважень та можливостей, що випливають із цих 
повноважень. Інші посягання, вчинені особами, які перебувають 
на службі в ОВС, але без використання ними службових повно
важень, не слід виокремлювати в групу злочинів, учинених пра
цівниками ОВС. 

Представники кримінологічного напряму дотримуються іншої 
думки, вважаючи основною підставою формування групи злочинів, 
вчинених працівниками ОВС, саме особу працівника ОВС, а не кри
терій пов’язаності злочину зі службовою діяльністю. Тому злочина
ми, вчиненими працівниками ОВС, пропонується вважати усі зло

126 Алтухов С. А. Преступления сотрудников милиции / С. А. Алтухов. — СПб. : 
Юрид. центр Пресс, 2001. — 269 с. — Библиогр. : С. 25.
127 Рясов Д. А. Понятие и виды преступлений, совершаемых сотрудниками ОВД / 
Д. А. Рясов // Тр. юрид. фак. СевКавГТУ : сб. науч. тр. — Вып. 2. — Ставрополь, 
2004. — 216 с.
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чини, вчинені останніми за певний проміжок часу — перебування на 
службі в ОВС128. 

Оскільки предметом дослідження у даному підрозділі є саме кримі
нальноправова характеристика злочинів, що вчиняються працівни
ками ОВС, вважаємо за необхідне проаналізувати кримінальнопра
вові норми, в яких працівники правоохоронних органів виступають 
спеціальними суб’єктами, особами, що використовували службове 
становище, а отже, розглядати коло злочинів, вчинюваних працівни
ками ОВС, у вузькому (кримінальноправовому) значенні.

Закріплення норм у кримінальних законодавствах різних країн 
світу, якими окремо встановлено кримінальну відповідальність 
службових осіб, у т. ч. правоохоронців, викликано переважно тим, 
що такі злочини характеризуються підвищеним рівнем суспільної 
небезпечності, оскільки вони перешкоджають нормальному функці
онуванню органів державної влади та управління в цілому, а проти
законні дії працівників правоохоронних структур порушують реалі
зацію принципу рівності громадян перед законом, завдають шкоди 
авторитету правоохоронних органів та ін.

Проаналізувавши норми кримінального права України та деяких 
зарубіжних держав, маємо зазначити, що сучасним кримінальним 
законодавством передбачено чимало складів злочинів, у яких пра
цівники ОВС (поліції чи аналогічної правоохоронної структури), 
виступають як спеціальний суб’єкт. Для внесення ясності в рамках 
проведення нашого дослідження пропонуємо розподілити злочини, 
в яких спеціальним суб’єктом є працівник ОВС, на три групи.

1) До першої групи можна віднести злочини, в яких спеціальним 
суб’єктом може бути лише працівник ОВС (наприклад, слідчий чи 
працівники оперативних підрозділів), на що безпосередньо вказано 
у диспозиції статті кримінального закону. Переважно такі склади 
злочинів описані у розділах Особливої частини КК, що передбача
ють відповідальність за злочини проти правосуддя. Такими нормами 
у кримінальному праві України є, зокрема, приписи про завідомо 
незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під 
вартою (ст. 371 КК), притягнення завідомо невинного до криміналь

128 Варыгин А. Н. Преступность сотрудников органов внутренних дел: ее виды и 
современное состояние / А. Н. Варыгин // Российский следователь. — 2001. — 
№ 2.– С. 35–39.
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ної відповідальності (ст. 372 КК), примушування давати показання 
(ст. 373 КК), порушення права на захист (ст. 374 КК). Суб’єктами 
таких злочинів є не всі службові особи, а лише ті, до повноважень 
яких віднесено здійснення правозастосовної діяльності у сфері кри
мінального судочинства, серед яких і представники органів внутріш
ніх справ — слідчі, працівники підрозділів, що здійснюють опера
тивнорозшукову діяльність.

В окремих випадках працівник ОВС як спеціальний суб’єкт 
прямо не вказаний у кримінальному законі, проте тлумачення дея
ких його норм дає змогу стверджувати про наявність саме такого 
спеціального суб’єкта. Прикладом такого злочину є завідомо неза
конні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вар
тою — злочин, передбачений ст. 371 КК України. Його суб’єкт відпо
відно до традиційного доктринального тлумачення спеціальний — ним 
може бути службова особа оперативного підрозділу, слідчий, проку
рор, а у випадку незаконного тримання під вартою — і керівник 
установи, де тримався під вартою потерпілий129. 

Для порівняння зазначимо, що диспозиція ст. 146 Кримінального 
кодексу Грузії «Умисне притягнення невинної особи до криміналь
ної відповідальності» також не містить вказівки на спеціального 
суб’єкта, хоча і передбачається, що таким має бути доволі вузьке 
коло осіб (уповноважених на виконання дій, необхідних для притяг
нення особи до кримінальної відповідальності), якими, в тому числі, 
є і працівники поліції. При цьому суто «поліцейські» злочини (склад 
яких у якості суб’єкта злочину передбачає виключно поліцейсько
го — особу, яка перебуває на службі в поліції) є доволі рідкісним 
явищем для кримінального права зарубіжних країн. Наприклад, 
§ 142 Кримінального кодексу штату Каліфорнія передбачає кримі
нальну відповідальність працівника поліції за умисну відмову від 
арешту особи, щодо якої висунуто кримінальне обвинувачення130. 
Російський Кримінальний кодекс (ст. 286.1) передбачає відповідаль
ність за умисне невиконання співробітником органу внутрішніх 

129 Кримінальний кодекс України : науково-практичний коментар / [Баулін Ю. В., 
Борисов В. І., Гавриш С. Б. та ін.] ; за заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — К. : 
Концерн «Видавничий Дім “Ін Юре”», 2003. — 1196 с. — Бібліогр. : С. 1113.
130 California Penal Code [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.
leginfo.ca.gov/.html/pen_table_of_contents.html
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справ наказу начальника, який був відданий в установленому поряд
ку і не суперечив закону, що завдало істотної шкоди правам і закон
ним інтересам громадян або організацій або охоронюваним законом 
інтересам суспільства або держави131.

2) Друга група є найбільшою та включає злочини зі спеціальним 
суб’єктом, в яких працівник органів внутрішніх справ входить до 
більш широкого кола спеціальних суб’єктів — службових осіб. Це, 
наприклад, службове підроблення (ст. 366 КК) та деякі інші злочини 
у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 
наданням публічних послуг. Належність саме до працівників право
охоронних органів визначає особу як спеціального суб’єкта злочину, 
передбаченого ст. 365 КК (Перевищення влади або службових 
повноважень працівником правоохоронного органу).

Традиційно у законах про кримінальну відповідальність різних 
країн конструюється окремий розділ, присвячений посадовим зло
чинам. Тому при кваліфікації таких злочинів украй важливим є 
з’ясування ознак суб’єкта злочину — посадової особи, відмінність 
тлумачення якого призводить до різного визначення кола діянь, що 
належать до посадових злочинів, у різних країнах світу132. Стосовно 
ж працівників органів внутрішніх справ їх належність до категорії 
посадових осіб доволі часто прямо зазначена законом. При цьому на 
ідентифікацію злочину як такого, що може бути вчинений правоохо
ронцем, впливає й те, що у законодавстві різних країн світу праців
ників правоохоронних органів віднесено до «публічних службовців» 
(США), «публічних чиновників» (Бельгія), «державних службовців 
або прирівняних до них осіб» (Литва), «представників державної 
влади» (Франція), «слуг Корони» (Велика Британія), «осіб, які здій
снюють державні повноваження» (Швеція), або «будьяких осіб, до 
обов’язків яких входить застосування каральної влади держави» 
(Данія) тощо. 

Кількість складів посадових злочинів у законах про кримінальну 
відповідальність у різних країнах може значно відрізнятись: лише 
тричотири склади посадових злочинів передбачено, наприклад, 

131 Уголовный кодекс Российской Федерации [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.zakonrf.info/uk/286.1/
132 Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах. — 
М. : Юрид. лит., 1994. — 128 с.
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литовським законодавством, законодавством Великої Британії та 
двадцять один склад закріплено Кримінальним кодексом Косово.

3) Третю групу складають злочини із загальним суб’єктом, вчи
нення яких службовою особою (в т. ч. й працівником ОВС) як спеці
альним суб’єктом визнається кваліфікуючою або особливо кваліфі
куючою ознакою. Наприклад, однією з кваліфікуючих ознак у ч. 2 
ст. 149 КК України є вчинення торгівлі людьми або іншої незаконної 
угоди щодо людини службовою особою з використанням службового 
становища133.

Подібні норми існують у кримінальних законодавствах різних 
країн світу. Так, кримінальним законодавством Бельгії передбаче
но підвищену відповідальність публічних чиновників, включаючи 
працівників поліції, за вчинення злочинів загальнокримінальної 
спрямованості, зокрема крадіжок; законодавство Франції як квалі
фікуючу ознаку закріплює вчинення посадовою особою шахрай
ства; а кримінальне законодавство Грузії як особливо кваліфікова
ний склад визначає придбання або збут речей, отриманих завідомо 
злочинним шляхом, вчинене з використанням службового стано
вища. 

Учинення злочину службовою особою, в т. ч. й працівником ОВС, 
є кваліфікуючою ознакою при вчиненні злочинів проти особистих 
прав та свобод людини і громадянина. В кримінальному законодав
стві України, наприклад, порушення недоторканності житла, таєм
ниці листування, телефонних розмов та ін. дій, передбачених 
ст. 162–163 КК України, вважається кваліфікованим складом зло
чину за умови вчинення зазначених дій службовою особою. 
Посилення кримінальної відповідальності за подібні злочини у разі 
вчинення їх представниками публічної влади (у т. ч. й правоохорон
цями) властиве й законодавству низки зарубіжних держав. Так, ква
ліфікуючою ознакою за Кримінальним кодексом Грузії є викорис
тання службового становища при вчиненні значної кількості 
злочинів, передбачених розділом ХХІІІ «Злочини проти прав та 
свобод людини». Такими є, наприклад, порушення рівноправності 
людей (ст. 142), незаконне поміщення до психіатричної лікарні або 

133 Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390913774509753
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утримання у психіатричній лікарні (ст. 149), протизаконне перешко
джання здійсненню релігійних обрядів (ст. 155) та багато інших134.

Запропонований розподіл на групи злочинів, у яких працівники 
правоохоронних структур виступають спеціальними суб’єктами, дає 
змогу уточнити контури предмета дослідження та більш повно дослі
дити норми зарубіжного законодавства, за якими працівники право
охоронних органів притягаються до кримінальної відповідальності 
саме з урахуванням їхнього службового статусу. Здійснювати такий 
аналіз пропонуємо, розподіливши країни на три групи: країни кон
тинентальної правової системи, країни англоамериканської право
вої системи, та окремим блоком виділити пострадянські країни. 

Аналіз кримінальних кодексів деяких країн континентальної 
Європи — Бельгії, Франції, ФРН, Данії, Польщі, Італії дає змогу 
дійти такого висновку: незважаючи на те, що відповідальність пра
цівників правоохоронних органів за вчинення злочинів кожна дер
жава визначає самостійно, виходячи з правових, історичних, куль
турних, соціальних особливостей країни, існує чимало спільних рис 
у вирішенні окресленого питання. Так, закріплення зловживань з 
боку представників правоохоронних структур (яких віднесено до 
кола посадових осіб) європейськими законодавцями здійснюється в 
двох напрямах, які визначають дві протилежні тенденції135. 

Перший напрям. Одні країни (зокрема, Німеччина, Франція) від
мовляються від загальних визначень, якто, наприклад, зловживан
ня владою, перевищення влади, або злочинне невиконання посадо
вих обов’язків, та зазначають окремі види зловживань. Наприклад, у 
Кримінальному кодексі Франції 1992 р. відповідальності посадових 
осіб за зловживання владою відведено значну кількість статей, аналіз 
яких дає підстави стверджувати про наявність двох видів зловжи
вань: зловживання владою, спрямоване проти управління, та зло
вживання владою проти приватних осіб. Види таких зловживань 
зазначені в окремих нормах, серед яких: відповідальність посадовців 

134 Уголовный кодекс Грузии / науч. ред. З. К. Бигвава ; вступ. статья канд. юрид. 
наук, доц. В. И. Михайлова ; обзорн. ст. проф. О. Гамкрелидзе ; пер. с груз. 
И. Мериджанашвили. — СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. — 409 с. — Библиогр. : 
С. 187–208.
135 Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах. — 
М. : Юрид. лит., 1994. — 128 с.
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за замах посадовця на особисту свободу громадян (ст. 4324–4326), 
відповідальність посадовців за дискримінацію (ст. 4327), за замах 
на недоторканність житла (ст. 4328) та відповідальність за пору
шення таємниці кореспонденції (ст. 4329). До посадових злочинів 
за законодавством Франції слід також віднести хабарництво 
(ст. 43210–43212) та розголошення професійної таємниці  
(ст. 22613–22614). Перелічені положення є нормами, віднесени
ми нами до другої групи, де працівник правоохоронних органів (як 
спеціальний суб’єкт) входить до більш широкого кола осіб, що наді
лені публічною владою або виконують обов’язки з державної служ
би. Поряд із цим у французькому законі закріплено й злочини 
загальнокримінального характеру, де належність правоохоронця до 
суб’єктів, наділених публічною владою, або тих, що виконують 
обов’язки з державної служби, розглядається як кваліфікуюча озна
ка. Такими злочинами є: застосування тортур або актів жорстокості 
(п. 7 ст. 2223); скоєння насильницьких дій, що спричинили смерть 
без наміру її заподіяти (п. 7 ст. 2228); скоєння насильницьких дій, що 
спричинили каліцтво або хронічне захворювання (п. 7 ст. 22210); ско
єння насильницьких дій, що спричинили повну втрату працездат
ності на строк понад восьми днів (п. 7 ст. 22212); скоєння насиль
ницьких дій, що спричинили втрату працездатності на строк нижче 
або рівний восьми дням, або не потягли взагалі втрати працездатнос
ті (п. 7 ст. 22213) тощо136. 

Подібний підхід у закріпленні посадових злочинів спостерігаєть
ся і в кримінальному законодавстві ФРН, в якому відсутнє єдине, 
узагальнене визначення складу злочину, яке б охоплювало низку 
випадків зловживання владою чи перевищення її, або злочинного 
невиконання посадових обов’язків. Натомість до розділу «Посадові 
злочини» (§ 331–358) Кримінального кодексу ФРН 1998 р. увійшли 
норми про окремі правопорушення, покаранню за які підлягають 
співробітники поліції як посадові особи. Серед них слід назвати такі 
злочини, як: хабарництво (§ 331–335); заподіяння тілесного ушко
дження під час виконання службових обов’язків (§ 340); примушен
ня давати показання (§ 343); переслідування невинного (§ 344); під

136 Уголовный кодекс Франции [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
constitutions.ru/archives/5859
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бурювання підлеглого по службі до вчинення караного діяння (§ 357) 
тощо137. 

Визнання кваліфікуючою ознакою вчинення злочинів посадови
ми особами не надто поширене в законодавстві Німеччини (це такі 
посягання, як порушення конфіденційності розмови (§ 201), примус 
(§ 240), шахрайство (§ 263), підробка документів (§ 267)). Однак 
серед таких випадків зустрічаються й склади злочинів, у яких квалі
фікуючою ознакою визнається вчинення злочинів саме посадовою 
особою, «яка призначена для участі у кримінальному процесі»: сек
суальні дії, пов’язані із використанням службового становища 
(§ 174b), перешкоджання покаранню (§ 258). 

Докладно розроблене коло злочинів, учинюваних посадовцями, 
законодавцями Бельгії. Не вдаючись до ретельного аналізу, маємо 
зазначити, що держава підкреслила своє ставлення до вчинення зло
чинів особами, які за своїм статусом покликані виявляти та реагува
ти на вчинення правопорушень, використовуючи надані їм держа
вою повноваження, закріпивши, наприклад, такі норми, що 
передбачають встановлення подвійної кари за корупційні дії, вчине
ні працівниками правоохоронних органів (ст. 248), або закріплюють 
положення, щодо яких посадові особи (окрім випадків, спеціально 
вказаних у законі), винні в злочинах і проступках, які вони мали 
попереджувати, встановлювати чи карати, підлягають покаранню, 
розмір якого вдвічі перевищує покарання, яке застосовується для 
загальних суб’єктів (ст. 226)138.

Другий напрям. Законодавці деяких європейських держав нама
гаються надати єдине загальне визначення, яким би охоплювалася 
значна кількість випадків зловживань (слід зазначити, що такий 
підхід притаманний більшості європейських країн). Зазначеним 
шляхом, наприклад, пішла влада Польщі, помістивши до 
Кримінального кодексу норму, яка передбачає, що публічна поса
дова особа, яка, перевищуючи свої повноваження або не виконую
чи своїх обов’язків, діє всупереч публічним інтересам або приват

137 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://constitutions.ru/archives/5854
138 Уголовный кодекс Бельгии [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242695&subID=100102127, 00102129,1
00102137,100102321,100102348#text
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ним особам, підлягає покаранню позбавленням волі на строк від 
1 до 10 років (ст. 231 КК Польщі). Ця ж стаття закріплює відпові
дальність за отримання майнової або особистої вигоди від вчинен
ня зазначених вище діянь.

Наявність такого загального визначення перевищення повнова
жень не виключає наявності спеціальних норм, в яких передбачено 
кримінально протиправні діяння посадовців. Наприклад, ст. 246 КК 
Польщі передбачає відповідальність публічної посадової особи, яка, 
діючи з метою отримання певних показань, пояснень, інформації чи 
заяви, застосовує насилля, протизаконну погрозу або іншим шляхом 
знущається фізично чи психічно над іншою особою. Але кількість 
таких норм, в яких працівники правоохоронних органів як спеціаль
ні суб’єкти (посадові особи) мають бути притягнені до кримінальної 
відповідальності, дуже обмежена (§ 2 ст. 266, ст. 271). 

Окремою нормою підкреслено, що працівники правоохоронних 
органів (як спеціальні суб’єкти) підлягають покаранню за допу
щення всупереч своїм обов’язкам фізичного або психічного зну
щання над особою, яка у законному порядку позбавлена волі (§ 3 
ст. 247). 

В інших випадках законодавець, формулюючи норми кримі
нального закону, не вказує на наявність спеціального суб’єкта в 
окремих складах, хоча з їхнього змісту стає зрозумілим, що саме 
посадові особи — правоохоронці, використовуючи свої повнова
ження, можуть бути суб’єктами описаних у них кримінально кара
них діянь. Це, наприклад, створення неправдивих доказів з метою 
організації переслідування певної особи (ст. 235); приховування 
доказів невинуватості особи, підозрюваної у вчиненні злочину 
(ст. 236), та ін.139 

Цікавим є факт, що строки давності за Кримінальним кодексом 
Польщі не застосовуються (поряд із такими злочинами, як злочини 
проти миру, людяності та військових злочинів) до вбивства, тяжкого 
тілесного ушкодження, спричинення тяжкої шкоди здоров’ю або 
позбавлення волі, пов’язаного з особливими стражданнями особи, 

139 Уголовный кодекс Республики Польша [Електронний ресурс]. — Режим досту-
пу : http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1246817&subID= 100110056,10011
0057,100110062,100110466
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вчиненого посадовими особами у зв’язку із виконанням ними служ
бових обов’язків. 

Подібний шлях обрали й італійські законодавці, сформулював
ши загальну норму, відповідно до якої кримінально караними є 
діяння посадової особи або виконуючого обов’язки посадової 
особи, які з метою отримання для себе або третіх осіб, або з метою 
нанесення незаконної шкоди іншим особам, зловживають своїм 
службовим становищем (ч. 1 ст. 323 Кримінального кодексу 
Італії)140.

Зловживання службовим становищем як окремий злочин перед
бачено Кримінальним кодексом Данії у ст. 150, яку розміщено у роз
ділі «Злочини, що вчинені при здійсненні державної функції». Серед 
таких посягань передбачено також хабарництво (ст. 144–145); прояв 
несправедливості при розгляді справи (ст. 146); застосування неза
конних засобів при отриманні показань (ст. 147); недотримання 
законної процедури (ст. 148); розголошення конфіденційної інфор
мації (ст. 152); неправдиве звинувачення (ст. 154); порушення прав 
приватних осіб або державних органів (ст. 155); відмова від виконан
ня службових обов’язків (ст. 156); порушення службових обов’язків 
(ст. 157) тощо141.

Розділ «Посадові злочини» Кримінального кодексу Болгарії 
передбачає відповідальність за такі злочини, як порушення або 
невиконання посадових обов’язків або перевищення влади (ст. 282); 
використання службового становища для отримання майнових 
благ (ст. 283); незаконне розкриття інформації (ст. 284). Посадові 
злочини в сфері правоохоронної діяльності передбачені також роз
ділом «Злочини проти правосуддя»: це такі посягання, як застосу
вання незаконних примусових заходів для отримання визнання, 
свідчень або висновків (ст. 287); фабрикування, фальсифікація, 
незаконне використання технічних записів (ст. 287а); невикорис
тання посадових обов’язків щодо кримінального переслідування 
або припинення кримінального переслідування (ст. 288). Кодекс 

140 Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах. — 
М. : Юрид. лит., 1994. — 128 с. — Библиогр. : С. 16.
141 Уголовный кодекс Дании [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241524&subID=100096345,100096365
#text
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також містить окремий розділ стосовно злочинів, пов’язаних із 
хабарництвом (ст. 301–307а)142.

Розглянуті нами норми кримінальних законів країн континен
тальної Європи мають чимало подібних ознак у частині визначення 
підстав кримінальної відповідальності представників правоохорон
них органів. Це може бути пояснене, зокрема, тим, що всі проаналі
зовані приписи були розроблені в країнах романогерманської пра
вової системи. Так, усі вони закріплені в кодифікованих 
норма тивноправових актах — кримінальних кодексах та найчастіше 
належать до груп злочинів, які, маючи різні назви в національному 
кримінальному праві, за своєю соціальною сутністю є або злочинами 
проти правосуддя, або службовими (посадовими) злочинами. 
Характерним для положень проаналізованого вище іноземного кри
мінального законодавства є закріплення низки норм, в яких пере
бування на посаді у державному органі розглядається як кваліфікую
ча ознака при вчиненні загальнокримінальних злочинів. Інколи в 
якості спеціального суб’єкта зарубіжні законодавці визнають саме 
особу, яка виконує правоохоронні функції. 

Інший підхід у визначенні кримінально караних діянь, вчинюва
них працівниками правоохоронних органів, властивий законодав
ству країн англоамериканської правової системи. 

Згідно із кримінальноправовою доктриною Великої Британії 
«поліцейські» правопорушення належать, як правило, до «злочинів, 
що вчиняються посадовими особами або пов’язані з їх діяльністю». 
Така класифікація застосовується в так званому «Зібранні законів 
Англії «Хелсбері»143. У розділі 7 тому 11 (1) цього зібрання до посадо
вих злочинів віднесено: 1) хабарництво; 2) продаж посад і обструкція 
посадових осіб; 3) невиконання посадовою особою своїх посадових 
обов’язків і 4) злочини, що вчиняються посадовими особами144. 

142 Уголовный кодекс Республики Болгария [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1245689&subID= 10010
9090,100109258,100109295,100109326,100109552#text
143 Halsbury’s Laws of England online [Електронний ресурс]. / University of 
Oxford. — Режим доступу : http://denning.law.ox.ac.uk/lrsp/e/ online_journals2.
php
144 Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах. — 
М. : Юрид. лит., 1994. — 128 с.
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Найбільш поширеним видом посадових злочинів у Великій 
Британії є невиконання (неналежне виконання) посадовою осо
бою своїх посадових обов’язків або зловживання своїми повно
важеннями. Він охоплює п’ять діянь: зловживання владою, пору
шення довіри та обман, недбалість при виконанні обов’язків, 
невиконання службових обов’язків і несанкціоноване поширення 
службової інформації. При цьому під зловживанням владою розу
міється будьякий «утиск» з боку службової особи. Цей злочин 
передбачений загальним правом і полягає у вчиненні посадовою 
особою незаконних дій при здійсненні нею або під виглядом здій
снення нею своїх обов’язків: заподіянні тілесних ушкоджень, 
позбавленні волі та в приниженні. До 1968 р. до категорії «утис
ків» включалося і вимагання. Наразі воно регулюється Законом 
про крадіжки 1968 р.145 

Основою кримінального законодавства США є Примірний кри
мінальний кодекс 1962 р., розроблений Інститутом американського 
права та рекомендований як орієнтир для реформи законодавства 
окремих штатів країни146. Посадовим злочинам у Кодексі присвяче
ний окремий розділ «Злочини проти публічної адміністрації», який 
включає статті про відповідальність за хабарництво (ст. 240.1), фаль
сифікацію свідчень свідків і осіб, що подали заяву про звинувачення 
(ст. 241.6), фальсифікацію або фабрикацію речових доказів (ст. 241.7), 
фальсифікацію публічних актів або відомостей (ст. 241.8) і утиск з 
боку посадової особи (незаконні арешт, взяття під варту, обшук, 
виїмка, погане поводження тощо) (ст. 243.1)147. 

У Кримінальному кодексі штату Пенсильванія посадові злочини 
регулюються розділом «Про злочини проти публічного управління» 
(розділи 45–53)148. Вони включають норми про відповідальність за 
хабарництво, про злочини проти правосуддя, про обструкцію урядо
вих дій, про зловживання посадою тощо. Зловживання посадою 

145 Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах. — 
М. : Юрид. лит., 1994. — 128 с.
146 Примерный уголовный кодекс США [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
h t t p : / / w w w . l a w . e d u . r u / n o r m / n o r m . a s p ? n o r m I D = 1 2 5 0 2 5 8  & s u b I D 
=100114498,100 114499#text
147 Там само.
148 Уголовный кодекс Пенсильвании [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://constitutions.ru/archives/7757
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(розділ 53, § 5301–5302) передбачає два види зловживань: завідомо 
незаконні дії при виконанні службових обов’язків, так званий утиск 
з боку посадових осіб та використання інформації в корисливих 
цілях. Поняття «утиск» охоплює будьякі активні умисні дії, пов’язані 
з незаконними арештом, затриманням, обшуком, використанням 
неналежних засобів, позбавленням володіння або здійсненням 
інших аналогічних дій у відношенні особистих і майнових прав, при
вілеїв, повноважень чи імунітетів громадян149.

Посадові злочини в сфері правоохоронної діяльності в Кримі
нальному кодексі штату Каліфорнія передбачені в розділі 7 (§ 142–
181 глави 7 «Злочини проти публічної юстиції»). Кримінальний 
кодекс цього штату — один з небагатьох, що називає суто «поліцей
ські» злочини. Наприклад, у його § 142 передбачено кримінальну 
відповідальність особи, що виконує поліцейські функції, за умисну 
відмову від арешту особи, щодо якої висунуто кримінальне обвину
вачення. Розділ також передбачає відповідальність за умисну затрим
ку з доставленням арештованого до суду (§ 145), хабарництво 
(§ 146g), негуманне поводження зі взятими під варту (§ 147), завдан
ня побоїв будьякій особі (§ 149), розголошення службової інформа
ції (§ 168) тощо150.

Для кримінального законодавства більшості «пострадянських» 
держав характерне групування складів злочинів, що можуть вчиня
тися працівниками правоохоронних органів, головним чином, у 
трьох розділах, присвячених захисту конституційних прав і свобод 
особи і громадянина; злочинам проти правосуддя; службовим зло
чинам. Передусім необхідно відзначити існування низки розбіжнос
тей у підходах законодавців різних держав до розміщення приписів 
про подібні злочини в розділах національних кримінальних кодексів. 
Проте загальні підходи до групування норм подібні та здебільшого 
відповідають запропонованим вище трьом групам. Специфічною 
рисою кримінального законодавства «пострадянських» країн є наяв
ність у них складів злочинів, які охоплюють широке коло злочинних 
діянь посадовців — таких, як зловживання, перевищення службових 

149 Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах. — 
М. : Юрид. лит., 1994. — 128 с.
150 California Penal Code [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.
leginfo.ca.gov/.html/pen_table_of_contents.html
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повноважень, службова недбалість, так і таких, що містять окремі 
злочинні діяння, які вчиняються посадовцями. 

До групи злочинів проти конституційних прав і свобод громадян, 
вчинення яких як працівниками правоохоронних органів, так й 
іншими посадовими особами передбачено як кваліфікуюча ознака, 
можна віднести порушення таємниці листування, телефонних пере
говорів, поштових, телеграфних або інших повідомлень (ст. 138 КК 
Російської Федерації, ст. 203 КК Республіки Білорусь, ст. 159 КК 
Грузії), відмову в наданні громадянину інформації (ст. 140 КК РФ, 
ст. 204 КК РБ), порушення недоторканності приватного життя 
(ст. 156 КК Азербайджанської Республіки, ст. 137 КК РФ), порушен
ня недоторканності житла (ст. 139 КК РФ, ст. 157 КК Азербайд
жанської Республіки, ст. 160 КК Грузії) та ін.

Друга група деліктів — злочини проти правосуддя. Вона охоплює 
протизаконні діяння, що вчиняються працівниками правоохорон
них органів під час здійснення ними процесуальних функцій. Так, 
законодавці «пострадянських» держав відносять до них примушу
вання давати показання (ст. 302 КК РФ, ст. 239 КК Азербайджан
ської Республіки, ст. 394 КК РБ, ст. 335 КК Грузії), незаконне 
затримання, взяття під варту або утримання під вартою (ст. 301 КК 
РФ, ст. 397 КК РБ, ст. 292 КК АР, ст. 147 КК Грузії), фальсифіка
цію доказів (ст. 303 КК РФ, ст. 395 КК РБ, ст. 294 КК АР, ст. 369 
КК Грузії), притягнення завідомо невинуватого до кримінальної 
відповідальності (ст. 290 КК АР, ст. 393 КК РБ, ст. 299 КК РФ) та 
деякі інші кримінальні правопорушення, якот, порушення зако
нодавства про оперативнорозшукову діяльність (ст. 302 КК АР), 
знищення доказів (ст. 360 КК Грузії).

Службові злочини — третя виділена нами група — представлена 
передусім такими складами, які охоплюють досить широке коло 
діянь — зловживання посадовими повноваженнями (ст. 285 КК РФ, 
ст. 308 КК АР, ст. 332 КК Грузії, ст. 424 КК РБ), перевищення поса
дових повноважень (ст. 286 КК РФ, ст. 309 КК АР, ст. 333 КК Грузії, 
ст. 426 КК РБ), а також норми, що встановлюють відповідальність 
правоохоронців за окремі злочинні діяння: хабарництво (одержання 
хабара, посередництво в хабарництві, що передбачене ст. 290–291 
КК РФ, ст. 430, 432, 433 КК РБ, ст. 311 КК АР, ст. 338, 340 КК 
Грузії), службове підроблення (ст. 292 КК РФ, ст. 427 КК РБ, ст. 313 
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КК АР, ст. 341 КК Грузії), недбалість (ст. 393 КК РФ, ст. 428 КК РБ, 
ст. 314 КК АР, ст. 342 КК Грузії)151 152 153. 

Окрім зазначених, російські вчені, досліджуючи «міліцейську» 
злочинність, виділяють також як її прояви ще й злочини проти влас
ності154. Однак з огляду на особливості предмета нашого досліджен
ня вважаємо, що більш доцільно виділити групу «інші загальнокри
мінальні злочини, вчинювані працівниками ОВС», де використання 
останніми службових повноважень розглядається як кваліфікуюча 
ознака. Це й злочини проти власності — наприклад, привласнення 
та розтрата (cт. 160 КК РФ, ст. 182 КК Грузії), шахрайство (ст. 159 
КК РФ, ст. 178 КК АР), злочини проти статевої свободи (ст. 137–139 
КК Грузії), злочини проти життя та здоров’я (ст. 133 КК АР — «кату
вання») та ін.

Сучасне законодавство тих колишніх радянських республік, що 
увійшли до складу Євросоюзу (а такими є сьогодні країни Балтії), за 
принциповими підходами в частині визначення підстав відповідаль
ності за посадові злочини максимально наблизилося до західноєвро
пейських стандартів. Наприклад, за Кримінальним кодексом Литви 
працівники правоохоронних органів у разі вчинення злочинів, 
передбачених розділом «Злочини проти недоторканності приватного 
життя особи», а саме незаконного порушення таємниці листування, 
телефонних переговорів, поштових, телеграфних або інших повідо
млень; незаконного збирання відомостей про приватне життя особи; 
незаконного розголошення або використання відомостей про при
ватне життя особи (ст. 166–168) підлягають відповідальності на 
загальних підставах. На тих же підставах карається вплив на свідка, 

151 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://legislationline.org/ru/documents/action/ popup/id/14108/
preview
152 Уголовный кодекс Грузии [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://law.
vl.ru/comments/show_article.php?art_id=489&sec_id=61&law_id=12&law_name=
%CC%E5%E6%E4%F3%ED%E0%F0%EE%E4%ED%FB%E5+%EE%F2%ED%EE
%F8%E5&sec_name=%D3%E3%EE%EB%EE%E2%ED%FB%E5+%EA%EE%E4%
E5%EA%F1%FB+&art_name=%D3%E3%EE%EB%EE%E2%ED%FB%E9+%EA%
EE%E4%E5%EA&page=90
153 Уголовный кодекс Республики Беларусь [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.tamby.info/kodeks/yk.htm
154 Алтухов С. А. Преступления сотрудников милиции / С. А. Алтухов. — СПб. : 
Юрид. центр Пресс, 2001. — 269 с. — Библиогр. : С. 41.
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потерпілого, експерта, спеціаліста або перекладача (ст. 233 розділу 
«Злочини і кримінальні проступки проти правосуддя»). Посадові 
злочини передбачаються лише розділом «Злочини і кримінальні 
проступки проти державної служби та публічних інтересів». Це 
хабарництво (ст. 225), зловживання (ст. 228), невиконання службо
вих обов’язків155. 

Окремий науковий інтерес становить Кримінальний кодекс Косово 
як сучасний закон про кримінальну відповідальність, розроблений 
фахівцями ООН у 2003 р. на основі кращих міжнародних практик. 
Проаналізувавши низку кримінальних законів різних країн світу, може
мо зазначити, що Кримінальний кодекс Косово містить найбільш 
повний перелік можливих правопорушень з боку правоохоронців. 

Злочини посадових осіб у сфері правоохоронної діяльності міс
тяться в розділі «Злочини проти свобод і прав осіб»: порушення 
рівноправ’я жителів Косово (ст. 158); незаконне позбавлення волі 
(ст. 162); примушення до надання показань (ст. 163); жорстоке пово
дження при виконанні службових обов’язків (ст. 164); катування 
(ст. 165); порушення недоторканності житла (ст. 166); незаконний 
обшук (ст. 167); порушення конфіденційності листування (ст. 168); 
незаконне розкриття конфіденційної інформації (ст. 169); несанкці
оноване прослуховування телефонних розмов (ст. 170); несанкціо
новане фотографування (ст. 171); порушення правил опера тив но
розшукової діяльності (ст. 172); запобігання або перешкоджання 
публічним мітингам (ст. 173); запобігання здійсненню права на 
використання засобів правового захисту (ст. 174). 

Посадовим злочинам у кодексі присвячений окремий розділ 
«Злочини проти службових обов’язків»: зловживання посадовим стано
вищем або владою (ст. 339); розкрадання (ст. 340); шахрайство (ст. 341); 
хабарництво (ст. 343); розголошення службової таємниці (ст. 347); 
фальсифікація офіційних документів (ст. 348); незаконне привласнен
ня майна в ході обшуку або виконання рішення суду (ст. 351) та ін.156

155 Уголовный кодекс Литовской Республики [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243877&subID= 100107735,
100107738,100107772,100107925#text
156 Кримінальний кодекс Республіки Косово [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/Criminal%20Code.
pdf
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Проаналізувавши норми кримінального законодавства різних 
країн, можна зазначити, що держави, поклавши на правоохоронців 
низку обов’язків, спрямованих на захист правопорядку в суспільстві, 
а також наділивши їх дискреційними повноваженнями, розробили 
також низку кримінальноправових норм, за порушення яких право
охоронці мають бути притягнені до відповідальності. Розробка таких 
норм, де працівники правоохоронних органів виступають спеціаль
ними суб’єктами, зумовлена передусім тим, що невиконання або 
неналежне виконання обов’язків останніми може тягнути за собою 
тяжкі наслідки, що проявляються у порушенні прав та основних сво
бод громадян.

Окрім закріплення на законодавчому рівні окремими країнами 
протиправних діянь, за вчинення яких працівники правоохорон
них органів мають нести кримінальну відповідальність, найбільш 
небезпечні порушення прав і свобод громадян з боку поліції було 
визначено у міжнародних документах. Так, починаючи з другої 
половини ХХ ст., міжнародним співтовариством було розроблено 
низку актів, у яких уніфіковувались межі дозволених для застосу
вання поліцією методів і засобів роботи у її професійній діяльності, 
а також вказувалось на те, що є недопустиме у діяльності поліції та 
має визнаватись як протиправне у її діях. Серед таких документів 
необхідно виділити: Кодекс поведінки посадових осіб з підтриман
ня правопорядку (1979 р.), Декларацію про поліцію (1979 р.), 
Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або 
таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 
(1984 р.), Декларацію основних принципів правосуддя для жертв 
злочинів та зловживання владою (1985 р.), Звід принципів захисту 
всіх осіб, підданих затриманню та ув’язненню в будьякій формі 
(1988 р.), Основні принципи застосування сили та вогнепальної 
зброї посадовими особами із підтримання правопорядку, Європей
ський кодекс поліцейської етики (2001 р.).

Наведений вище аналіз норм кримінального законодавства різ
них країн світу, а також міжнародних документів дає підстави 
стверджувати, що найбільше занепокоєння зарубіжних законодав
ців викликають насамперед такі протиправні діяння, як: хабарни
цтво/корупція, незаконне застосування сили (в т. ч. примушування 
до надання показань, застосування зброї), фальсифікація доказів, 



67

порушення рівноправ’я людей, а також незаконне затримання та 
арешт.

Поліцейська корупція — вид неправомірної діяльності, спрямова
ної на отримання фінансових та інших особистих вигод, кар’єрного 
просування тощо в обмін на безкарність або вибіркове притягнення 
до відповідальності при проведенні розслідування або арешту157. 

Не існує єдиного визначення кола діянь, які мають визнаватися 
корупційними, хоча і розроблено чимало класифікацій таких діянь, 
здійснюваних працівниками поліції. Так, комісія Кнаппа, яка займа
лася питаннями корупції в поліцейському відомстві НьюЙорка ще 
в 1970–1972 р., поділяла поліцейських на дві категорії: «травоїдних» 
і «хижаків», де «травоїдні» — це поліцейські, які обмежуються при
йняттям дрібних підношень (від 5 до 20 доларів) від вуличних торгів
ців, водіїв вантажівок, організаторів вуличних азартних ігор тощо, 
але не займаються регулярним корупційним здирництвом158. 
«Хижаки» — це поліцейські, які використовують значну частку 
службового часу для активного пошуку можливості поліпшити своє 
фінансове становище, наприклад, за рахунок поборів з наркоторгів
ців та сутенерів159. 

Інші дослідники пропонують до поліцейської корупції відносити 
такі види діянь160: 

– владна корупція — прийняття безкоштовних послуг (харчуван
ня, напої тощо); 

– «відкат» — вид хабара посадовій особі організації, яка приймає 
рішення щодо витрачання коштів цієї організації; сума визначається 
розміром коштів, що витрачаються; 

157 Police corruption [Електронний ресурс]. / Wikipedia, the free encyclopedia. — 
Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/Police_corruption
158 Комісія Кнаппа (офіційна назва — Комісія з розслідування звинувачень полі-
ції в корупції) — комісія, створена мером Нью-Йорка Джоном В. Ліндсеєм у 
квітні 1970 р. для розслідування звинувачень у корупції в Управлінні поліції 
Нью-Йорка. Отримала назву від імені його керівника — федерального судді 
Уїтмена Кнаппа. 
159 Thomas C. Mackey. Meat-eaters and Grass-eaters [Електронний ресурс]. / 
Thomas C. ; Review of: Gabriel J. Chin, ed. New York City Police Corruption 
Investigation Commissions, 1894–1994. — Режим доступу : http://www.h-net.org/
reviews/showrev.php?id=1503
160 Maurice Punch. Police Corruption and its Prevention // European Journal on 
Criminal Policy and Research. — 2000. — Volume 8. — Number 3. — Р. 301–324.
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– крадіжка — вилучення грошей, цінностей тощо у затриманих, 
трупів тощо; 

– вимагання — вимога хабарів за невжиття заходів впливу; 
– рекет — отримання винагороди від організаторів незаконного 

бізнесу за захист їх комерційних інтересів та невжиття заходів 
впливу; 

– кримінальне втручання — умисна протидія розслідуванню кри
мінальної справи через втрату або підробку документів, неявку в 
судове засідання тощо; 

– безпосередня участь у діяльності злочинних груп; 
– надання послуг усередині самої поліцейської структури (напри

клад, організація чергувань у свята і вихідні) та ін. 
Вчинення корупційних правопорушень — явище доволі поши

рене та має місце практично в кожній країні. Проте важко говори
ти про ступінь поширеності корупції в поліції тієї чи іншої країни, 
оскільки ці питання традиційно вважаються закритими, а самі 
поліцейські структури звичайно не прагнуть афішувати дані про 
корумпованість своїх рядів161. Водночас результати досліджень 
зарубіжних кримінологів свідчать про те, що в низці країн коруп
ція набула навіть інституційного характеру, а деякі форми коруп
ції в поліції радше норма, ніж виняток162 163. Занепокоєність 
високим рівнем корупції серед працівників правоохоронних орга
нів міжнародним співтовариством була продемонстрована у 
низці міжнародних документів, у яких підкреслювалось, напри
клад, що посадові особи із підтримання правопорядку не вчиня
ють будьяких актів корупції, а також вказувалось на те, що вони 

161 Ivkovic Sanja Kutnjak. To serve and collect: measuring police corruption 
[Електронний ресурс]. / Ivkovic Sanja Kutnjak // Journal of Criminal Law and 
Criminology.– 2003. — Wntr.-Spring. — Режим доступу : http://scholarlycommons.
law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7125&context=jclc
162 Judith Grant. Assault Under Color of Authority: Police Corruption as Norm in the 
LAPD Rampart Scandal and in Popular Film [Електронний ресурс]. / Judith 
Grant // New Political Science 25. — 2003. — № 3. — Режим доступу : http://www.
informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a713688102
163 Peter C. Kratcoski. International Perspectives on Institutional and Police Corruption 
[Електронний ресурс]. / Peter C. Kratcoski // Police Practice and Research 3. – 
2002. — № 1. — Режим доступу : http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/
docu ments/APCITY/UNPAN014337.pdf
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зобов’язані утримуватись від будьяких проявів корупції та рішу
че проти діяти їй164 165.

Незаконне застосування сили. Під неправомірним застосуванням 
сили, а також жорстоким поводженням з громадянами, як правило, 
розуміється усвідомлене надмірне застосування сили, особливо 
фізичної, можливо, в поєднанні з вербальними та психологічними 
погрозами з боку працівників поліції166. Спектр дій, що вчиняються 
працівниками правоохоронних структур, які розглядаються як жор
стоке поводженням з громадянами, на думку американського кримі
нолога Х. Локка, дуже широкий, починаючи від звернення до грома
дян на «ти» та закінчуючи вогнем на ураження167.

Найчастіше до силових методів впливу працівники поліції вда
ються під час примушення підозрюваного/обвинуваченого до дачі пока-
зань. Примушення до неправдивого зізнання у вчиненні злочину 
(самообмови) є одним з найбільш поширених у світі правопорушень 
з боку працівників правоохоронних органів та є «рутинним» явищем 
навіть у країнах з високими стандартами кримінальної юстиції168. 
Основними способами отримання неправдивих зізнань, на думку 
американських учених, можуть бути: застосування фізичної сили; 
використання психологічного тиску; використання відхилень у пси
хічному стані обвинуваченого; використання некомпетентності 
обвинуваченої особи169 170. 

164 Декларация о полиции [Електронний ресурс]. / Парламентская Ассамблея 
Совета Европы. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_803
165 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 
[Електронний ресурс]. / Генеральная Ассамблея ООН. — Режим доступу : http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_282
166 Contempt of cop / Wikipedia, the free enciclopedia [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/Contempt_of_cop
167 Locke Hubert G. Police Brutality and Civilian Review Boards: A Second Look 
[Електронний ресурс]. / Locke Hubert G. — Режим доступу : http://
heinonlinebackup.com/hol-cgi-bin/get_pdf .cgi?handle=hein. journals/
udetmr44&section=45
168 Kelly Mcaleer. False Confessions: Can Psychological Theories Improve Interrogation 
Techniques? [Електронний ресурс]. / Kelly Mcaleer. — Режим доступу : http://
blogs.psychcentral.com/forensic-focus/2010/03/false-confessions-can-psychological-
theories-improve-interrogation-techniques/
169 Facts and Figures [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
falseconfessions.org/fact-a-figures
170 Richard A. Leo. The Problem of False Confession in America [Електронний 
ресурс]. / Richard A. Leo. — Режим доступу : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=1134094
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Небезпечність застосування сили працівниками поліції під час 
отримання зізнання полягає не лише у спричиненні фізичних 
страждань, морального та психологічного тиску на особу, а й у 
тому, що отримані таким чином показання є однією з основних 
причин засудження невинуватих у США, у тому числі й до смертної 
кари171. 

У США не існує офіційної статистики стосовно примушення 
давати показання. Протягом останніх 20 років у Сполучених Штатах 
було проведено шість досліджень, виявлено 258 випадків примушен
ня поліцією до самообмови, за результатами аналізу яких авторами 
було зроблено низку висновків: поперше, примушення поліцією до 
самозвинувачення — це не одиничні випадки, а систематичні пору
шення, які зачепили всю систему кримінальної юстиції США (незва
жаючи на всі вжиті заходи) та набули масштабів, які становлять 
загрозу всьому суспільству172 173 174 175 176 177. Подруге, неправдиві 
зізнання є головною причиною винесення несправедливих вироків у 
США. Потретє, примушування до самообмови характерно для роз
слідування найбільш тяжких справ, насамперед убивств (відповідно 
до С. Дризина і Р. Лео 80 % самозвинувачень були зроблені саме у 
справах, пов’язаних з розслідуванням убивств, які й було покладено 

171 False Confessions Happen [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
falseconfessions.org/false-confessions-happen
172 Barry Scheck. Actual Innocence: Five Days to Execution and Other Dispatches 
From the Wrongly Convicted / Barry Scheck, Peter Neufeld & Jim Dwyer. — Random 
House, 2000. — 297 p.
173 Interview With Rob Warden [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.wolverton-mountain.com/interviews/people/rob_warden.htm
174 Michael L. Radelet and Hugo Adam Bedau. The Execution of the Innocent 
[Електронний ресурс]. / Michael L. — Режим доступу : http://www.law.duke.edu/
shell/cite.pl?61+Law+&+Contemp.+Probs.+105+(Autumn+1998)
175 Richard Leo. The Consequences of False Confessions: Deprivations of Liberty and 
Miscarriages of Justice in the Age of Psychological Interrogation / Richard A. Leo & 
Richard J. Ofshe // The Journal of Criminal Law and Criminology. — 1998. — 
Volume 88. — P. 429–496.
176 Richard Leo. Proven False Confession Cases [Електронний ресурс]. / Richard Leo, 
Steven Drizin. — Режим доступу : http://www.innocenceproject.org/docs/Master_
List_False_Confessions.html
177 Samuel Gross. Exonerations in the United States 1989 Through 2003 / Samuel 
Gross, Kristen Jacoby, Daniel Matheson, Nicholas Montgomery, Sujata Patil // The 
Journal of Criminal Law and Criminology. — 2005. — Volume 95. — P. 523–553.
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в основу обвинувачення)178. Таким чином, американські криміноло
ги, підкреслюючи значущість означеної проблеми, вказують на зна
чну поширеність та небезпеку цього явища179.

Окреслена проблема властива не тільки працівникам правоохо
ронних органів США: до силових засобів для отримання показань 
вдаються працівники поліції різних країн світу, що не могло залиши
ти осторонь міжнародне співтовариство. Неприпустимість викорис
тання сили з метою отримання показань закріплено у Зводі принци
пів захисту всіх осіб, підданих затриманню та ув’язненню в будьякій 
формі, прийнятому Генеральною Асамблеєю ООН у 1988 р., в якому 
закріплено заборону зловживати становищем затриманого або 
особи, що перебуває під вартою з метою примушування його до 
зізнання, будьякого іншого викриття самого себе або надання пока
зань проти будьякої іншої особи. Також зазначено, що жодна затри
мана особа не повинна піддаватися під час допиту насиллю, погро
зам або таким методам дізнання, які порушують його здатність 
приймати рішення чи виносити судження180. 

У зарубіжній юридичній літературі під сфальсифікованими доказа-
ми розуміються фактичні дані (відомості), штучно створені або отри
мані незаконним шляхом з метою прийняття судом вигідного для 
однієї із сторін судового процесу рішення. Крім того, під поняття 
фальсифікації доказів може підпадати також приховування або зни
щення цих даних (відомостей)181. У Великій Британії фальсифікація 
відомостей з метою осудження особи, винної в скоєнні злочину, 
називається «благородною корупцією/порушенням законності з 
альтруїстичних мотивів». 

Мотивація, а також способи фальсифікації доказів є найрізнома
нітнішими. Як приклад — докази фабрикуються самими експерта

178 Richard Leo. Proven False Confession Cases [Електронний ресурс]. / Richard Leo, 
Steven Drizin. — Режим доступу : http://www.innocenceproject.org/docs/Master_
List_False_Confessions.html
179 Теличкін І. О. Запобігання «поліцейським злочинам» у вигляді примушування 
осіб до самообмови: досвід США / І. О. Теличкін // Вісник Харківського націо-
нального університету внутрішніх справ. — 2012. — № 1 (56). — С. 147–154.
180 Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению 
в какой бы то ни было форме / Генеральная Ассамблея ООН [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_206
181 Falsified evidence [Електронний ресурс]. / Wikipedia, the free encyclopedia. — 
Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/Falsified_evidence
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микриміналістами з метою полегшення своєї роботи, поліція під
кидає вбитому пістолет для того, щоб виправдати застосування 
колегою табельної зброї та створити видимість його дій виключно в 
цілях самооборони і, тим самим, допомогти йому уникнути відпові
дальності за вбивство. Той факт, що поліція/прокурор (який теж є 
однією з зацікавлених сторін судового процесу) ефективно контро
лює надання більшості (якщо не всіх) доказів, є, на думку експертів, 
однією з головних проблем забезпечення змагальності судового про
цесу. 

Діяння працівників правоохоронних органів, спрямовані на фаль
сифікацію доказів, вченими поділяються на чотири групи:

– фабрикування доказів — штучне створення або видозмінення 
письмових або речових доказів або інформації з метою прийняття 
судом вигідного для однієї із сторін рішення;

– підроблення доказів — переміщення або підкидання на місце 
вчинення злочину, обшуку тощо письмових та речових доказів з 
метою створення видимості належності останніх підозрюваному;

– надання незаконних доказів — отримання доказів (речових 
доказів, документів) унаслідок застосування незаконних методів, 
наприклад, шляхом проведення незаконного обшуку або вилучення;

– приховування доказів — свідоме незалучення письмових і речо
вих доказів або відомостей (інформації) під час досудового розсліду
вання з метою засудження невинного або виправдання винного у 
вчиненні злочину. 

Одним із прикладів світової практики є випадок, що трапився у 
1989 р. у м. Драйден (штат НьюЙорк, США), де було вчинено вбив
ство сімейства Херріс, а їх будинок був спалений. Підозрюваний у 
скоєнні злочину Майкл Кінг був убитий поліцією під час арешту. 
Його мати, Шірлі Кінг, була викрита у використанні кредитної карт
ки, викраденої з дому Херріс. Працівники поліції Дейвід Хардінг і 
Роберт Лішанський пред’явили відбитки її пальців, що нібито були 
знайдені на каністрах з бензином, знайдених на місці спаленого 
будинку. В результаті Ш. Кінг була засуджена до 44 років ув’язнення 
за проникнення в будинок і підпал. Після того як вона провела у 
в’язниці 2,5 року, виявилось, що Хардінг сфальсифікував докази. Було 
також виявлено, що він фабрикував докази на регулярній основі. 
У 1993 р. Хардінг був засуджений до 50 років ув’язнення. Справа набу
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ла розголосу після того, як Хардінг при проходженні співбесіди для 
вступу на службу до ЦРУ заявив про те, що він фабрикував раніше і 
готовий фабрикувати докази і надалі, якщо це необхідно для інтересів 
служби. ЦРУ сповістило про це Міністерство юстиції США, але зна
добилось 14 місяців, перш ніж були вжиті якісь заходи реагування182. 

Протиправність використання доказів, отриманих незаконним 
шляхом, визначена сьогодні не тільки на рівні національних законо
давств, а й у міжнародних документах. Так, Керівні принципи, що 
стосуються ролі осіб, які здійснюють судове переслідування, при
йняті восьмим Конгресом ООН з попередження злочинності та 
поводження з правопорушниками у 1990 р., містять норму, що вка
зує на неможливість використання доказів, отриманих за допомогою 
незаконних методів, а також на необхідність притягнення до відпо
відальності осіб, які отримували докази незаконним шляхом (п. 16)183.

Порушення рівноправ’я людей. У роботах зарубіжних кримінологів 
використовується термін «расовий профайлінг», під яким розумієть
ся використання расової або етнічної належності громадянина як 
ключового фактору при вирішенні питання щодо притягнення його 
до відповідальності працівниками правоохоронних органів184. 
Кримінолог Д. Клері виділяє вузьке та широке розуміння терміна 
«расовий профайлінг». У вузькому розумінні цей термін означає 
поліцейську практику перевірки документів, затримання, обшуку 
осіб тощо, яка ґрунтується лише на расовій або етнічній належності 
цих осіб. У широкому розумінні це — практика, коли вже сама 
належність до цієї раси або етнічної групи, поряд з іншими чинника
ми, викликає у працівника поліції реакцію у формі підозрілості та 
вжиття заходів реагування185.

182 New York State Police Troop C scandal [Електронний ресурс]. / Wikipedia, 
the free encyclopedia. — Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_
State_Police_Troop_C_scandal
183 Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия [Електронний ресурс]. / 
ООН. — Режим доступу : http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Compen-
dium_UN_Standards_and_Norms_CP_and_CJ_Russian.pdf 
184 Racial Profiling [Електронний ресурс]. / American Civil Liberties Union 
Website. — Режим доступу : http://www.aclu.org/racial-justice/racial-profiling
185 Cleary Jim. Racial Profiling Studies in Law Enforcement: Issues and Methodology 
[Електронний ресурс]. / Cleary Jim. — Режим доступу : http://www.house.leg.state.
mn.us/hrd/pubs/raceprof.pdf
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Існують прямо протилежні точки зору на питання расового про
файлінгу. Одні фахівці, розуміючи під расовим профайлінгом прак
тику врахування в роботі етнічного складу населення у цьому кон
кретному регіоні, вважають його законним інструментом, який може 
сприяти підвищенню ефективності поліцейської діяльності186. Інші 
переконані в тому, що расовий профайлінг є видом дискримінації 
громадян за національною ознакою. До останніх насамперед нале
жать правозахисні організації, наприклад, типу Міжнародна амністія 
або Американський союз захисту громадянських свобод, які вважа
ють, що дискримінація за ознаками раси, етнічної належності, релі
гії, громадянства тощо підривають основні права і свободи, на які 
має право будьяка людина187 188. 

У США, що вирізняються своєю багатонаціональністю, правоо
хоронні органи у своїй діяльності приділяють багато уваги захисту 
прав громадян від переслідування за расовою або етнічною ознакою. 
Ці права захищені передусім Четвертою поправкою до Конституції, 
яка гарантує право на свободу від необґрунтованого обшуку або аре
шту майна, а також Чотирнадцятою поправкою, яка декларує, що всі 
громадяни рівні перед законом189. У червні 2003 р. Міністерство 
юстиції США видало Керівні вказівки з питань расових відносин у 
діяльності правоохоронних органів, спрямовані на запобігання пору
шенням правоохоронними органами конституційних прав грома
дян, пов’язаних з їх расовою і національною належністю190.

186 John Knowles. Racial Bias in Motor Vehicle Searches: Theory and Evidence 
[Електронний ресурс]. / John Knowles, Nicola Persico. — Режим доступу : http://
www.jstor.org/pss/10.1086/318603.
187 Американський союз захисту громадянських свобод (англ. American Civil 
Liberties Union, ACLU) — некомерційна, неурядова організація США, яка прого-
лосила своєю метою захист і охорону приватних прав і свобод, гарантованих 
кожній людині в цій країні конституцією і законами Сполучених Штатів. 
Діяльність організації націлена, головним чином, на участь у судових процесах, 
законотворчості та здійсненні освітніх програм. Організація заснована у 1920 р., 
налічувала понад 500 тис. членів. 
188 Racial Profiling [Електронний ресурс]. / American Civil Liberties Union 
Website. — Режим доступу : http://www.aclu.org/racial-justice/racial-profiling
189 Конституция США [Електронний ресурс]. / Текст переведён на русский 
язык. — Режим доступу : http://www.5ka.ru/65/14183/1.html
190 Guidance Regarding the Use of Race by Federal Law Enforcement Agencies 
[Електронний ресурс]. / U.S. Department of Justice. Civil Rights Division. — Режим 
доступу : http://www.justice.gov/crt/about/spl/documents/guidance_on_race.pdf
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Міжнародне співтовариство також занепокоєне проблемою про
яву дискримінаційної політики у діяльності працівників поліції, а 
саме тому до низки міжнародних документів включено норми, що 
підтверджують заборону на участь поліції у будьяких формах дис
кримінаційної політики, відповідно до яких поліцейський не пови
нен сприяти розшуку, арешту, охороні або конвоюванню осіб, які, 
не будучи підозрюваними у вчиненні незаконних дій, тим не менше, 
розшукуються або переслідуються у зв’язку із їх расовою, релігійною 
чи політичною належністю (Декларація про поліцію, п. 8), а також 
вказується на те, що принципи захисту затриманих осіб, осіб, що 
тримаються під вартою, застосовуються однаково до всіх осіб неза
лежно від раси, кольору шкіри, статі, віку, мови, релігії або віруван
ня, політичних чи інших переконань, національного, етнічного або 
соціального походження, майнового, соціального або іншого стано
вища (Звід принципів захисту всіх осіб, підданих затриманню та 
ув’язненню в будьякій формі, принцип 5)191 192.

Незаконне затримання та арешт. За англосаксонським правом, 
незаконний арешт (позбавлення волі, взяття під варту) — це тяжкий 
злочин, пов’язаний з утриманням особи в замкнутому просторі (під 
вартою) без належних на те підстав, або без відповідної санкції суду, 
або згоди самої особи та передбачає наявність у працівника поліції 
наміру помістити потерпілого в замкнутий простір; повне обмежен
ня волі (відсутність у потерпілого можливості покинути приміщен
ня); усвідомлення потерпілим протягом затримання того, що він 
перебуває в ув’язненні)193.

Умови законного затримання встановлюються нормами націо
нального законодавства. Так, у США офіцер поліції має право 
затримати громадянина, якщо він обґрунтовано підозрюється в 
скоєнні злочину. Однак у випадку скоєння правопорушення некри
мінального характеру (наприклад, адміністративного правопору

191 Декларация о полиции [Електронний ресурс]. / Парламентская Ассамблея 
Совета Европы. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_803
192 Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области 
преду преждения преступности и уголовного правосудия [Електронний ресурс]. / 
ООН. — Режим доступу : http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Compen-
dium_UN_Standards_and_Norms_CP_and_CJ_Russian.pdf
193 False arrest [Електронний ресурс]. / Wikipedia, the free encyclopedia. — Режим 
доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/False_arrest
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шення) працівник поліції має право затримувати громадян лише 
для встановлення його особи та вручення йому повістки до суду, 
якщо тільки немає підстав вважати, що він відмовиться з’явитися 
до суду194. 

У міжнародних документах не міститься чітких підстав для затри
мання особи працівником правоохоронних органів, оскільки роз
робка процедури затримання здійснюється законодавцями окремих 
країн самостійно і працівники поліції діють відповідно до норм наці
онального законодавства. Однак у Зводі принципів захисту всіх осіб, 
підданих затриманню та ув’язненню, в будьякій формі рекомендо
вано заборонити будьякі дії, що суперечать розробленим нормам, 
серед яких зазначено, що «арешт, затримання або тримання під 
вартою здійснюється лише у точній відповідності з положеннями 
закону і компетентними посадовими особами або особами, уповно
важеними законом для цієї мети» (принцип 2), чим підкреслено 
неприпустимість застосування арешту працівниками поліції за від
сутності законних на те підстав, і що повністю відповідає ст. 9 
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р., де 
зазначено, що нікого не може бути піддано свавільному арешту чи 
триманню під вартою195.

1.3. Оцінка рівня злочинності  
серед персоналу поліції зарубіжних країн 

США. Видається непростим завданням з’ясування масштабів 
правопорушень, які чиняться працівниками поліції у США, 
оскільки офіційної статистики з цього питання немає196. Навіть 
найдокладніший річний статистичний звіт Федерального бюро 

194 Теличкін І. О. Попередження злочинів, пов’язаних з незаконним арештом: зару-
біжний досвід / І. О. Теличкін // Вісник Харківського національного університе-
ту імені В. Н. Каразіна. — 2012. — № 1000. — С. 366–370.
195 Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия [Електронний ресурс]. / 
ООН. — Режим доступу : http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Compen-
dium_UN_Standards_and_Norms_CP_and_CJ_Russian.pdf
196 Police misconduct in the United States [Електронний ресурс] / Wikipedia, the 
free encyclopedia. — Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/Police_
misconduct_in_the_United_States 
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розслідувань «Єдиний статистичний звіт про стан злочинності»197, 
складовою якого є розділ про працівників правоохоронних орга
нів, не містить даних про злочини, які кояться ними. Тому окре
мий інтерес мають проекти громадських організацій, наприклад, 
Національний проект з питань статистики та документування 
правопорушень працівниками поліції (National Police Misconduct 
Statistics and Reporting Project), який веде облік поліцейських 
правопорушень на базі повідомлень у засобах масової інформа
ції198.

За даними Національного проекту, у 2010 р. було задокументова
но 4861 правопорушення (включаючи 247 випадків зі смертельними 
наслідками), які були скоєні 6613 працівниками поліції (у тому числі 
354 керівниками підрозділів) стосовно 6826 громадян. Загальна сума 
позовів, що були пред’явлені громадянами, становила 346 512 800 
доларів.

Найбільш поширеними правопорушеннями були: незаконне 
застосування сили — 23,8 %; правопорушення сексуального характе
ру — 9,3 % та майнові правопорушення — 7,2 %. Докладніші дані 
подані у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 

Види правопорушень,  
вчинюваних працівниками поліції США  

(за даними 2010 р.)

№ Вид правопорушення У % до загальної 
кількості

1 Незаконне застосування сили 23,8

2 Правопорушення сексуального характеру 9,3

3 Правопорушення майнового характеру 7,2

4 Незаконне затримання та позбавлення волі 6,8

5 Порушення службової дисципліни 5,8

197 Police Employee Data — Crime in the United States 2009 [Електронний ресурс] / 
Criminal Justice Information Services Division. Federal Bureau of Investigation. U.S. 
Department of Justice. — Режим доступу : http://www2.fbi.gov/ucr/cius2009/
police/index.html
198 2010 NPMSRP: Police Misconduct Statistical Report — Draft [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://www.policemisconduct.net/2010-npmsrp-police-
misconduct-statistical-report/
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6 Незаконний обіг наркотиків 5,0

7 Корупція 4,8

8 Домашнє насильство 4,7

9 Незаконні обшук і догляд 4,6

10 Завдання побоїв 4,5

11 Інші правопорушення 4,3

12 Керування автомобілем  
у нетверезому стані 4,2

13 Порушення громадянських свобод 3,6

14 Нечесність 3,2

15 Автодорожні події 2,6

16 Расове профілювання 1,5

17 Жорстоке поводження з тваринами 1,1

18 Вбивства 0,5

З 1575 працівників поліції, що були звинувачені в незаконному 
застосуванні сили, 897 були залучені в інциденти із застосуванням 
фізичної сили, 232 — із застосуванням вогнепальної зброї, 166 — 
електрошокерів, 38 були звинувачені у незаконному застосуванні 
хімічних засобів, 27 — службових собак та 6 — автомобілів 
(рис. 1.1).

Рисунок 1.1. Структура незаконного застосування сили  
в поліції США у 2010 р. (за даними Національного проекту)

У 2010 р. було задокументовано 127 смертельних випадків 
(8,1 % загальної кількості правопорушень), що були викликані 
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неправомірними діями поліції199. З них: 91 випадок був спричине
ний застосуванням вогнепальної зброї, 19 — фізичної сили, 11 — 
електрошокерів та 6 випадків зумовлені іншими причинами 
(рис. 1.2).

Рисунок 1.2. Причини смертельних випадків, викликаних  
неправомірними діями працівників поліції США, у 2010 р.

У підзвітний період 618 офіцерів поліції були звинувачені у скоєн
ні правопорушень сексуального характеру. 354 з них були звинуваче
ні у сексуальному насильстві. 52 % жертв сексуального насильства 
становили неповнолітні. 

У 2010 р. 686 поліцейських були замішані в правопорушеннях, 
пов’язаних із незаконним обігом наркотиків. 343 з них були засудже
ні. Загальна кількість позовів, пред’явлених громадянами, становила 
11 220 000 доларів. 

У 2010 р. умовна середня кількість правопорушників серед пра
цівників поліції США становила 909,31 осіб на 100 000 поліцейських 
(у 2009 р. — 980,64).

Рівень злочинності серед поліцейських у США за деякими вида
ми тяжких злочинів може бути порівняним з загальнонаціональним 
рівнем злочинності (табл. 1.2). 

199 До цього не включені смерті, що були викликані правомірним застосуванням сили.
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Таблиця 1.2

Порівняння коефіцієнтів злочинної активності  
серед населення США та серед поліції США у 2010 р.200

Вид насильницьких 
злочинів

Рівень злочинності
загальнонаціональний  

(на 100 000 осіб)
серед поліції

(на 100 000 працівників)
Усього 429,4 409,3

Грабежі 133,0 4,5
Застосування сили 262,8 264,7

Сексуальні злочини 28,7 67,8
Вбивства 5,0 5,5

Застосування сили,  
що спричинило смерть 

потерпілого
3,8 17,97

У 22 штатах США рівень злочинності серед працівників поліції 
перевищує загальнонаціональний рівень (977,09 на 100 000 осіб). 
Найбільш неблагополучними в 2010 р. були: штат Луїзіана — 1777,38 
на 100 000 працівників, Монтана — 1741,57, Массачусетс — 1735,28, 
Західна Вірджинія — 1726,28 та Оклахома — 1623,05. Докладніші дані 
подані в таблиці 1.3. 

Таблиця 1.3

Штати США з підвищеним рівнем злочинності  
серед поліції у 2010 р. 

№ Штат Кількість злочинів Рівень злочинності  
(на 100 000 осіб)

1 Луїзіана 198 1777,38
2 Монтана 31 1741,57
3 Міссурі 94 1735,28
4 Західна Вірджинія 60 1726,12
5 Оклахома 129 1623,05
6 Аляска 19 1505,55
7 Теннессі 226 1422,28
8 НьюМексико 64 1430,17
9 Індіана 148 1317,55

10 Орегон 78 1292,46
11 Коннектикут 111 1287,40

200 2010 NPMSRP: Police Misconduct Statistical Report — Draft [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://www.policemisconduct.net/2010-npmsrp-police-
misconduct-statistical-report/
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12 Колорадо 151 1281,29
13 Пенсильванія 310 1239,50
14 Вермонт 13 1212,69
15 Міннесота 106 1193,42
16 НьюГемпшир 28 1101,93
17 Юта 54 1128,53
18 Аризона 143 1102,46
19 Флорида 477 1081,19
20 Огайо 227 1026,68
21 Гавайї 31 1026,68
22 Південна Кароліна 95 993,62

Найбільш криміногенними у 2010 р. були поліцейські управ
ління Нового Орлеана (5041,44 злочини на 100 000 осіб), Денвера 
(4105,96) та Атланти (4050,46). Докладніші дані подані в таб
лиці 1.4.

Таблиця 1.4

Поліцейські управління США  
з підвищеним рівнем злочинності серед поліції у 2010 р. 

№ Управління 
поліції Штат Чисельність 

поліції
Кількість 
злочинів

Рівень 
злочинності  

(на 100 000 осіб)
1 Новий Орлеан Луїзіана 1448 73 5041,44
2 Денвер Колорадо 1510 62 4105,96
3 Атланта Джорджія 1506 61 4050,46

4 Графство 
ПрінсДжордж Меріленд 1564 39 2493,61

5 Форт Уорт Техас 1502 37 2463,38
6 Індіанаполіс Індіана 1619 34 2100,06
7 Сіетл Вашингтон 1351 27 1998,52
8 Луїсвілл Кентуккі 1206 23 1907,13
9 Детройт Мічиган 2930 54 1943,00

10 Фінікс Аризона 3279 60 1829,93
11 Даллас Техас 3577 62 1733,30

12 Графство 
Оранж Каліфорнія 1807 30 1660,21

13 Ньюарк НьюДжерсі 1297 21 1619,12
14 Джексонвілл Флорида 1746 28 1603,67
15 Балтимор Меріленд 3013 46 1526,72

16 Альбукерке Нью
Мексико 1087 16 1471,94

17 Цинциннаті Огайо 1113 16 1437,56
18 Майамі Флорида 1124 16 1423,49

19 Мілуокі Вісконсин 1921 27 1405,52
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Найбільш законослухняні поліцейські працювали в штатах Канзас 
(295,81 злочинів на 100 000 осіб), Мен (355,40), Вірджинія (447,52), 
Арканзас (467, 74) та Айова (568,07). 

Найменш прозорими з погляду документування правопорушень 
серед поліції були поліцейські управління штатів Колорадо (індекс 
прозорості — 1,75; рівень злочинності — 1281,29), Пенсильванія — 
(індекс прозорості — 1,58; рівень злочинності — 1239,50) та Вермонт 
(індекс прозорості — 1,33; рівень злочинності — 1212,69). Докладніші 
дані подані у таблиці 1.5201.

Таблиця 1.5

Штати США із заниженим рівнем прозорості  
документування злочинності серед поліції  

у 2010 р.

№ Штат Кількість злочинів Рівень злочинності
(на 100 000 осіб)

1 Монтана 31 1,09
2 Оклахома 129 1,10
3 Юта 54 1,13
4 Луїзіана 198 1,15
5 Західна Вірджинія 60 1,16
6 Коннектикут 111 1,20
7 Міннесота 106 1,30
8 Вермонт 13 1,33
9 Орегон 78 1,48

10 Пенсильванія 310 1,58
11 НьюГемпшир 28 0,60
12 Міссурі 94 1,64
13 Аляска 19 1,67
14 НьюМексико 64 0,74
15 Колорадо 151 1,75
16 Індіана 148 0,77
17 Флорида 477 0,77
18 Аризона 143 0,87
19 Гавайї 31 0,91
20 Південна Кароліна 95 0,92
21 Огайо 227 0,93
22 Теннессі 226 0,98

201 Середній загальнонаціональний індекс прозорості — 1,14. Ідеальний індекс 
прозорості — 0,0.
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Велика Британія. У Великій Британії, незважаючи на велику кіль
кість статистичних матеріалів з питань злочинності, у відкритому 
друку відсутні офіційні дані про масштаби правопорушень серед 
працівників поліції. Уривчасті дані можна знайти лише у звітах, що 
епізодично публікуються Інспекцією поліції202 203 204. Тому головним 
джерелом інформації про факти правопорушень з боку працівників 
поліції Великої Британії можуть бути скарги на неправомірні дії 
поліції, які надходять до розгляду регіональних структур, що відпо
відають за цей напрям роботи: Незалежну комісію з розгляду скарг 
щодо поліції Англії та Уельсу; Офіс поліцейського омбудсмана 
Північної Ірландії та Офіс комісара з питань розгляду скарг щодо 
поліції Шотландії. 

Структура контрольних органів відповідає особливостям адміні
стративнотериторіального устрою Великої Британії, яка складаєть
ся з чотирьох історичних регіонів — Англії, Уельсу, Північної 
Ірландії та Шотландії, що в деяких питаннях є доволі автономними.

Англія та Уельс. На території Англії та Уельсу органом, що відпо
відає за розгляд скарг населення на неправомірні дії працівників 
поліції, є Незалежна комісія з розгляду скарг щодо поліції Англії та 
Уельсу (НКСП)205. У 2009 р. на розгляд Комісії надійшло 58 399 скарг 
(на 8 % більше, ніж у 2008 р.) щодо 39 030 працівників поліції, що 
становило 221 скаргу на 1000 поліцейських ( у 2008 р. — 206 скарг)206.

202 Наприклад: David Povey. Police Powers and Procedures England and Wales 
2009/10 [Електронний ресурс]. / David Povey (editor), Ravi Mulchandani, Timothy 
Handand, Lakhvinder Kaur Panesar // Home Office Statistical Bulletin. — Режим 
доступу : http://www.homeoffice.gov.uk/publications/science-research-statistics/
research-statistics/police-research/hosb0711/hosb0711?view=Binary; 
203 Statistics on police use of firearms in England and Wales 2008-09 [Електронний 
ресурс]. / Home Office. — Режим доступу : http://tna.europarchive.org/20100  419
081706/
204 Наприклад: Police Integrity. England, Wales and Northern Ireland. Securing and 
maintaining public confidence [Електронний ресурс]. / Inspecting policing in the 
public interest. — Режим доступу : http://www.hmic.gov.uk/publication/police-
integrity/
205 Незалежна комісія з розгляду скарг щодо поліції, яка була створена відповідно 
до вимог Закону про реформу поліції 2002 р., розпочала свою роботу з квітня 
2004 р. Вона відповідає за розгляд резонансних скарг та обвинувачень на адресу 
поліції, Агентства з боротьби з організованою злочинністю, митниці та прикор-
донної служби. Докладніше: http://www.ipcc.gov.uk/Pages/about_ipcc.aspx
206 Police Complaints: Statistics for England and Wales 2009/10 [Електронний 
ресурс]. / Independent Police Complaints Commission. — Режим доступу : http://
www.ipcc.gov.uk/Documents/research_stats/complaints_ statistics_09-10.pdf
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Природно, що за кількістю скарг, які надійшли, складно визна
чити справжній масштаб неправомірних дій працівників поліції. 
Офіційні дані НКСП свідчать про те, що у 2009 р. лише 10 % скарг 
були обґрунтованими207. Виникає запитання, наскільки об’єктивні 
ці дані. Незалежні джерела ставлять під сумнів офіційну статисти
ку. Ще в 1996 р. газета «Дейлі телеграф» писала, що офіційна ста
тистика не має нічого схожого з реальним станом злочинності208. 
У 2000 р. Інспекція поліції у своєму звіті звинувачувала 43 управ
ління поліції Британії в систематичній фальсифікації статистичних 
даних з метою заниження рівня їх громадської небезпеки209. 
Особливістю британської системи поліцейської статистики є те, що 
діяння класифікується як злочин лише за кінцевим підсумком роз
слідування210. За фактом смерті жителя Лондона Яна Томлінсона, 
що настала через декілька секунд після того, як його збив з ніг полі
цейський, ніяких обвинувачень так і не було пред’явлено, оскільки 
розслідування, що тривало 16 місяців, так і не змогло встановити 
взаємозв’язок між діями працівника поліції та смертельним резуль
татом, незважаючи на те, що інцидент був випадково знятий на 
відеокамеру211.

Близько 70 % скарг стосувались п’яти головних категорій: інші 
види неналежного виконання службових обов’язків (26 %); грубість, 
неввічливість та нетерпимість (20 %); інші види домагань (13 %); 
поведінка, яка ущемляє права громадян (7 %) та незаконне затри
мання і позбавлення волі (5 %) (рис. 1.3). 

207 Police Complaints: Statistics for England and Wales 2009/10 [Електронний 
ресурс]. / Independent Police Complaints Commission. — Режим доступу : http://
www.ipcc.gov.uk/Documents/research_stats/complaints_ statistics_09-10.pdf.
208 Dave Kopel. Britain: From Bad to Worse [Електронний ресурс]. / Dave Kopel, Dr. 
Paul Gallant, Dr. Joanne Eisen. — Режим доступу : http://www.911omissionreport.
com/britain_bad_to_worse.html 
209 Там само.
210 Там само.
211 CPS: No charges over Ian Tomlinson’s death [Електронний ресурс]. / BBC. — 
Режим доступу : http://www.bbc.co.uk/news/uk-10725027
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Рисунок 1.3. Головні категорії скарг населення на неправомірну  
поведінку працівників поліції Англії та Уельсу в 2009 р.

Докладніша категоризація поліцейських правопорушень надана в 
таблиці 1.6.

Таблиця 1.6

Типи правопорушень,  
що були скоєні працівниками поліції Англії та Уельсу  

у 2009 р.
Категорія Тип Кількість %

Поведінка, що 
ущемляє права 

громадян

Серйозні домагання несексуального 
характеру 376 1

Сексуальні домагання 114 0
Інші види домагань 7348 13

Поведінка, що ущемляє права  
громадян 4015 7

Незаконний арешт  
або позбавлення волі 2849 5

Неналежне 
виконання 
службових 
обов’язків

Неналежне ставлення до доказів/ 
неправдиві свідчення 1239 2

Корупційна діяльність 408 1
Неналежне ставлення  

до власності 1705 3

Порушення  
вимог Закону  

Порушення вимог Закону  
щодо проведення догляду 758 1

Порушення вимог Закону  
щодо проведення обшуку  

приміщень  
та вилучення власності

1488 3

 

Рисун

 
Докладн

Типи пр

Повед
права 

Ненал
служб

Поруш
Закону
кримін
проце

                 
212 Police 
http://www.l

об

П
у
г

нок 1.3. Г

ніша катег

равопору

Категорія
дінка, що ущ
громадян 

лежне вико
бових обов

шення вимо
у про поліц
нальну 
едуру212  

                  
and Cr

egislation.gov

Неналежне
виконання 
службових
бов’язків 26

Поведінка, я
ущемляє пра
громадян 7 %

Головні к
працівн

горизація 

ушень, щ

ія 
щемляє С

х
С
І
П
Н

онання 
’язків 

Н
н
К
Н

ог 
цію та 

П
п
П
п
в
П
п

              
riminal Evi
v.uk/ukpga/19

е 
 
х 
6 %

яка 
ава 
%

категорії с
ників пол

поліцейс

що були ск

Серйозні д
характеру
Сексуальні
Інші види д
Поведінка,
Незаконни
Неналежне
неправдиві
Корупційн
Неналежне
Порушення
проведення
Порушення
проведення
вилучення 
Порушення
позбавленн

idence Act
984/60/content

83

 
скарг на
ліції Англ

ських пра

коєні пра
2009 р

 
Ти

домагання н

і домагання
домагань 
, що ущемл
ий арешт аб
е ставлення
і свідчення
а діяльніст
е ставлення
я вимог Зак
я догляду
я вимог Зак
я обшуку п
власності
я вимог Зак
ня волі, зве

t 1984 [
nts 

Інші 
поруше

селення н
лії та Уел

авопоруше

ацівника
р. 

ип 
несексуаль

я 

ляє права гр
бо позбавле
я до доказів
я  
ть 
я до власно
кону щодо 

кону щодо 
приміщень 

кону щодо 
ернення та 

[Електронний

види 
ень 30 %

на непра
льсу в 200

ень надан

ами поліц

ного 

ромадян  
ення волі 
в/ 

ості  

та 

питань 

й ресурс]. 

Незакон
затриманн

авомірну 
09 р. 

на в табл

ції Англії

Кількі
37

11
7 34
4 01
2 84
1 23

40
1 70

75

 1 48

2 51

 — Реж

Грубі

Інші 
домаган

нне 
ня 5 %  

поведінк

иці 1.6. 

Таблиц
ї та Уель

ість %
76 

14 
48 1
15 
49 
39 

08 
05 
58 

88 

15 

жим досту

сть 20 %

види 
нь 12 %

ку 

 
ця 1.6 
ьсу у 

% 
1

0
13

7
5
2

1
3
1

3

4

упу : 



86

про поліцію та 
кримінальну 
процедуру212 

Порушення вимог Закону щодо питань 
позбавлення волі, звернення та 

проведення допиту
2515 4

Порушення вимог Закону щодо питання 
ідентифікації особи 27 0

Порушення вимог Закону щодо питання 
застосування звукозаписувальної техніки 13 0

Інші порушення Закону 74 0
Недостатня 
щирість та 

неупередженість
Недостатня щирість та неупередженість 2653 5

Дискримінаційна 
поведінка Дискримінаційна поведінка 1531 3

Інші види 
неналежного 

виконання 
службових 
обов’язків 

Інші види неналежного виконання 
службових обов’язків 14 983 26

Грубість Грубість, неввічливість, нетерпимість 11 576 20
Дорожній рух Порушення, пов’язані з дорожнім рухом 846 1

Інше

Інші порушення встановлених процедур 1426 2
Неправомірне розкриття інформації 1189 2

Інші види порушень сексуального 
характеру 39 0

Інше 1227 2
Всього 58 399 100

У212середньому у 2009 р. на 1000 поліцейських надійшло 222 скар
ги. Найбільша кількість скарг надійшла на працівників поліції у 
Західній Мерсії (324 скарги на 1000 поліцейських), Гемпширу 
(323 скарги) та Сафолку (319 скарг). Найменша кількість надійшла 
на поліцейських з Центрального району Лондона (135 скарг на 
1000 поліцейських), Дерхему (145 скарг) та Чеширу (149 скарг). 
Кількість скарг стосовно працівників Великого Лондона була на 
загальнонаціональному рівні (222 скарги).

Південна Ірландія. За 2013/2014 звітний період Офіс поліцейсько
го омбудсмана Південної Ірландії отримав найбільшу кількість скарг 
за всю історію існування — 3734 скарги, які містили 6089 звинува
чень на адресу поліції213. При цьому спостерігалася загальна тен

212 Police and Criminal Evidence Act 1984 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60/contents
213 Trends in Complaints and Allegations received by the Police Ombudsman for 
Northern Ireland, 2013/14. Police Ombudsman for Northern Ireland [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://www.policeombudsman.org/getattachment/
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денція до зростання кількості скарг, що надавалися громадянами 
(рис. 1.4).

Рисунок 1.4. Динаміка надання скарг населенням на неправомірну  
поведінку працівників поліції Південної Ірландії у 2004–2014 рр.

У 2010–2014 р. при розгляді скарг Офіс омбудсмана виділяв такі 
головні категорії поліцейських правопорушень: поведінка, яка 
ущемляє права громадян, неналежне виконання службових 
обов’язків, грубість, дискримінаційна поведінка, незаконний обшук, 
незаконне вилучення, незаконний арешт та позбавлення волі, зло
вживання довірою та ін.

У 2010–2014 рр. найбільш поширеним предметом скарг були: 
неналежне виконання службових обов’язків (близько 37 % усіх 
скарг) (рис. 1.5). 

У період 2010–2014 рр. найбільша кількість скарг громадян при
падала на дії працівників поліції, що були пов’язані з проведенням 
арешту, обшуку; проведенням розслідувань, особливо дорожньо
транспортних пригод; забезпеченням правопорядку при проведенні 
ходів та маніфестацій тощо. При цьому домінуючими були скарги на 
проведення арештів та розслідувань злочинів. Кількість скарг щодо 
проведення арешту мала тенденцію до зростання з 17 % у 2010 р. до 

Statistics-and-Research/Complaint-Statistics-in-Northern-Ireland/Trends-in-
complaints-and-al legations-received-Statist ical-Report-of-the-Police-
Ombudsman-2013-14.pdf
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24 % у 2014у. Та, навпаки, кількість скарг на проведення розсліду
вань зменшилася з 24 % у 2011 р. до 22 % у 2014 р. (рис. 1.6).
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Рисунок 1.5. Головні категорії скарг населення на неправомірну  
поведінку працівників поліції Південної Ірландії у 2010–2014 рр.
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Рисунок 1.6. Види правопорушень, що були скоєні працівниками  
поліції Південної Ірландії у 2010–2014 рр.

За період з 2010 по 2014 р. близько 40 % усіх правопорушень були 
скоєні у поліцейських приміщеннях. Рівень поліцейських правопо
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рушень у громадських місцях, як правило, залишався стабільним — 
27–29 % (рис. 1.7).

 

Стр 88 Рисунок 1.6. 

 

 
Стр 89   Рисунок 1.7. 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2010 2011 2012 2013 2014

Арешт Розслідування ДТП

Обшук Домашнє насильство  Демонстрації

Інші Невідомі

38%

41%

37%

39%

38%

27%

29%

26%
27%

26%

18% 16% 20%

18%

20%

7%

8% 8%
7%

7%5%

3%

5%
6% 5%4%

4%

4% 3% 3%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Поліцейська 
дільниця

Вулиця

Дім/квартира

Інше

Невідоме

Поліцейський 
автомобіль

Рисунок 1.7. Місце скоєння правопорушень працівниками поліції 
Південної Ірландії у 2010–2014 рр.

Основна маса правопорушень (близько 82 %) була скоєна консте
блями214 (рис. 1.8).

Шотландія. Органом, що відповідає за розгляд скарг жителів 
цього регіону, є Офіс комісара з питань розгляду скарг щодо поліції 
Шотландії. 

У 2012–2013 рр. до Офісу комісара надійшло 4306 скарг, які 
містили 7893 звинувачення стосовно працівників поліції215 216. 
Останніми роками, загалом, спостерігалось зростання кількості 
скарг (рис. 1.9).

214 Констебль (англ. constable, від лат. comes stabuli — «начальник стайні», штал-
мейстер) — адміністративна посада, як правило, у правоохоронних органах англо-
мовних країн. У Великій Британії, США, Канаді, Новій Зеландії тощо констебль 
— найнижчий поліцейський чин. 
215 Police complaints: statistics for Scotland 2012-13 [Електронний ресурс]. / Police 
Investigations & Review Commissioner. — Режим доступу : http://pirc.scotland.gov.
uk/assets/0000/9875/PCCG2651_ASR_12-13_AW_Web.pdf 
216 Definitions of Complaint Categories: On Duty, Quality of Service, Off Duty 
2009/10 [Електронний ресурс]. / Police Investigations & Review Commissioner. — 
Режим доступу : http://pirc.scotland.gov.uk/assets/0000/2696/ All_data_tables_
combined.pdf

Рисунок 1.7. Місце скоєння правопорушень працівниками поліції 
Південної Ірландії у 2010–2014 рр.
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Рисунок 1.8. Суб’єкти поліцейських правопорушень  
у Південній Ірландії у 2010–2014 рр.

 

Стр 90  Рисунок 1.8. 

 

 

Стр 93  Рисунок 1.12. 
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Усього Офісом комісара було розглянуто (з урахування залишку 
за попередній рік) 6792 скарги на дії поліції при виконанні своїх 
службових обов’язків. Серед них 2630 (8,5 %) скарг стосувалися 
питань, пов’язаних із порушеннями встановлених процедур; 1053 

Рисунок 1.9. Кількість скарг на дії працівників поліції Шотландії  
у 2002–2012 рр.

Рисунок 1.8. Суб’єкти поліцейських правопорушень  
у Південній Ірландії у 2010–2014 рр.
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(4,9 %) — з грубістю поліцейських; 476 (2,3 %) — насиллям; 679 
( 2,3 %) — недбайливим ставленням до служби; 528 (5,2 %) — пове
дінкою, яка ущемляла права громадян; 367 (12,2 %) — надмірним 
застосуванням сили; 324 (2,1 %) — іншими діями кримінального 
характеру; 292 (43,8%) — іншими діями некримінального характе
ру; 169 (23,4 %) — незаконним затриманням та позбавленням волі; 
154 (0 %) — порушень правил дорожнього руху (ПДР); 81 (12 %) — 
дискримінаційною поведінкою та 39 (15,2 %) — корупційною 
практикою (рис. 1.10).

Рисунок 1.10. Предмети скарг на дії працівників поліції Шотландії  
при виконанні ними своїх службових обов’язків у 2012–2013 рр.

Скарги на поведінку працівників поліції у позаслужбовий час 
охоплювали насильницькі злочини, підпали, грубість та інші злочи
ни та правопорушення. 

Скарги на якість послуг, що надавалися поліцією: низька якість 
послуг — 374 скарга (9 %); порушення встановлених правил і про
цедур — 378 (6 %) та незадовільний розгляд матеріалів — 226 (19 %) 
(рис. 1.11).
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Рисунок 1.10. Предмети скарг на дії працівників поліції Шотландії  
при виконанні ними своїх службових обов’язків у 2012–2013 рр.
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Рисунок 1.11. Предмети скарг щодо якості послуг,  
що надавались поліцією Шотландії у 2008–2012 рр.

Дані про кількість скарг населення на 1000 працівників поліції 
Шотландії подані в таблиці 1.7.

Таблиця 1.7

Кількість скарг населення на 1000 працівників поліції 
Шотландії у 2012 р.

Регіональне управління поліції Кількість скарг на 1000 поліцейських
Центральна Шотландія 389,0

Дамфрі та Гелловей 377,6
Файв 336,6

Грампіан 551,1
Лофіан  

та прикордонна поліція 352,6

Північ 677,0
Стречклайд 274,4

Тейсайд 606,7
Шотландія в цілому 366,2

Ірландія. Органом, що відповідає за роботу зі скаргами населення 
на неправомірні дії поліції Ірландії, є Комісія омбудсмана поліції 
Ірландії (КОПІ). 

З 2027 скарг, які надійшли до Комісії у 2013 р., 34 % стосувались 
категорії перевищення владних повноважень, 27 % — категорії недба
лого ставлення до службових обов’язків, 11 % — грубості, 13 % — ско

��� 92 ������� 1.11. 

 

 

��� 93 ������� 1.13. 

 

 

 

 

 

374

409

404

401

398

378

399

293

326

317

226

278

210

213

206

0 200 400 600 800 1000 1200

2012�13

2011�12

2010�11

2009�10

2008�09

�������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������

����������
17%

�������������� 
������������

8%

������� 
����������

5%

������� �������
4%

�������������
18%

����
23%

������������ 
������������ 

������� 
4%

������������ 
���������� ����

12%

����� ��������� 
��� �����

9%



93

єння правопорушень, що не привели до смертельного результату, 
2 % — фальсифікації, 2 % — корупції та 11 % — іншого (рис. 1.12). 

 

Стр 90  Рисунок 1.8. 

 

 

Стр 93  Рисунок 1.12. 
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Рисунок 1.12. Основні категорії звинувачень  
на адресу працівників поліції Ірландії у 2013 р.

Заявники висловлювали своє незадоволення неправомірними, на 
їх думку, діями поліції під час затримання (17 %), обслуговування 
відвідувачів (8 %), розслідування за фактом домашнього насильства 
(5 %), під час судового розгляду (4 %), під час проведення розсліду
вання (18 %), забезпечення громадського порядку (4 %), забезпечен
ня дорожнього руху (12 %), обшук власності або особи (9 %), інше 
(23 %) (рис. 1.13).

Рисунок 1.13. Дії працівників поліції Ірландії,  
що зумовили скарги населення у 2013 р.
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29 % усіх інцидентів мали місце в громадських місцях, 2 % — у суді 
(або судами), 23 % — у поліцейських дільницях, 13 % — у камерах 
попереднього затримання; 19 % — за місцем проживання громадян, 
3 % — у службових автомобілях, 11 % — в інших місцях (рис. 1.14). 
68 % заявників були чоловіки та 32 % — жінки.
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Рисунок 1.14. Місця інцидентів між працівниками поліції Ірландії  
та громадянами, що зумовили скарги, у 2013 р.

Заявники належали до таких вікових категорій: до 18 років — 2 %, 
18–30 років — 29 %, 31–40 — 27 %, 41–50 — 22 %, 51–60 — 13 %, 
61–70 — 5 %, понад 70 років — 2 % (рис. 1.15). 

Рисунок 1.15. Вік заявників на неправомірні дії поліції Ірландії у 2013 р.
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85 % усіх скарг подали громадяни Ірландії, 4 % — Великої 
Британії, 3 % — громадяни Польщі, 2 % — Нігерії, 1 % — Литви, 
5 % — інших європейських держав. У 1% скарг громадянство заявни
ків не було встановлено (рис. 1.16).
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Рисунок 1.16. Громадянство заявників на неправомірні дії поліції 
Ірландії у 2013 р.

55 % скарг стосувалися рядових працівників поліції (гарда), 8 % — 
сержантів, 1 % — інспекторів, 3 % — суперінтендантів, 1 % — стар
ших суперінтендантів, 0,1 % — комісарів. У 31,9 % скарг — звання не 
було встановлено (рис. 1.17).

Рисунок 1.17. Суб’єкти поліцейських правопорушень у Ірландії у 2013 р.

У 2013 р. КОПІ отримало від інших підрозділів поліції 41 справу 
щодо таких проступків з боку працівників поліції, які могли б при
звести до смерті або заподіяння тяжких тілесних пошкоджень. Серед 
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них 39 % справ стосувалися дорожньотранспортних подій, 5% — 
пригод, пов’язаних із перебуванням у камерах попереднього утри
мання, 27 % — під час арешту, 5 % — домашнє насильство та 7 % — з 
інших питань. 8 справ були пов’язані зі смертю громадян. 70% потер
пілих були чоловіки, а 30 % — жінки. 

22 % пригод трапилися у понеділок, 22 % — у вівторок, 10 % — 
у середу, 20 % — у четвер, 10 % — у п’ятницю, 7 % — у суботу та 
10 % — у неділю (рис. 1.18).

Рисунок 1.18. Дні тижня нанесення тілесних ушкоджень громадянам 
працівниками поліції Ірландії у 2013 р.

41 % пригод трапилися в першій половині дня (06.00–14.00), 
27 % — у другій половині (14.00–22.00) та 32 % — вночі (22.00–
06.00)217.

У Словацькій Республіці до Служби контролю та інспекції МВС у 
2012 р. надійшло 2423 скарги про вчинення правопорушень праців
никами поліції. З урахуванням чисельності поліції Словаччини 
21 733 особи, у 2012 р. на 1000 працівників поліції Словаччини при
падало 111 звинувачень з боку громадян на протиправні дії поліції, 
тоді як реальний рівень порушень законності може бути оцінений у 
29,6 випадків. Як результат, на 1000 працівників поліції було розпо

217 2013 Garda Ombudsman Annual Report [Електронний ресурс]. / The Garda 
Síochána Ombudsman Commission. — Режим доступу : http://www.gardaombudsman.
ie/docs/publications/GSOC_Annual_Report_2013_FINAL.pdf
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чато 6,21 кримінальних провадження, а 14,7 з 1000 поліцейських було 
притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Як бачимо, кількість 
осіб, щодо яких було розпочато кримінальне переслідування, у 
Словаччині значно вища, ніж, наприклад, у Ірландії, проте останніми 
роками у країні намітилась тенденція зниження рівня злочинності 
серед персоналу поліції (2007 р. — 178 працівників, 2008 р. — 158, 
2009 р. — 140, 2010 р. — 151, 2011 р. — 125, 2012 р. — 135). 

Водночас на фоні загальної тенденції зниження рівня злочиннос
ті серед працівників поліції була намічена тенденція зменшення 
кількості скарг на протиправне застосування сили працівниками 
поліції (301 звинувачення у 2003 р. і 158 — у 2012 р.) (рис. 1.19)218.

Рисунок 1.19. Кількість скарг на незаконне застосування сили 
працівниками поліції у Словаччині у 2003–2012 рр.

Загальна ж структура злочинності працівників поліції Словаччини 
є такою: 49 % усіх злочинів, скоєних поліцейськими, належали до 
категорії правопорушень проти порядку управління (порушення 
правил транспортної безпеки, несанкціоноване поширення інфор
мації, корупція тощо); 29 % — проти власності, 21 % — проти життя 
та здоров’я і 24 % — інше. За корупційну діяльність до кримінальної 

218 Správa o trestnej činnosti príslušníkov policajného zboru za obdobie roka 2012 
[Електронний ресурс]. / Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. — Режим 
доступу : http://www.minv.sk/?ministerstvo-vnutra&subor=167604
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відповідальності було притягнуто 9 поліцейських (6,7 % загальної 
кількості притягнутих). Рівень довіри населення до поліції дорівню
вав, за даними Європейського соціального дослідження, 4,49 бала з 
10 можливих219.

У 2012 р. Міністерством внутрішніх справ Республіки Словенія було 
розглянуто 529 скарг громадян на протиправні дії працівників поліції. 
Найчастіше працівники поліції звинувачувалися в порушенні правил 
дорожнього руху, громадського порядку, а також у скоєнні злочинів 
загальнокримінального характеру. 72,2 % звинувачень належали до 
категорії «перевищення службових повноважень», тоді як частка звину
вачень у незаконному застосуванні сили становила лише 2,8 %220.

Усього у 2012 р. на 1000 працівників припадало 62,3 скарги на 
протиправні дії поліцейських, тоді як реальний рівень порушень 
законності серед особового складу словенської поліції дорівнював 
4,6 випадків на 1000 працівників. До дисциплінарної відповідальнос
ті було притягнуто в середньому 5,4 осіб з 1000 працівників за повної 
відсутності поліцейських, притягнутих до кримінальної відповідаль
ності. За даними Європейського соціального дослідження, проведе
ного у 2011 р., показник довіри населення до поліції країни дорівню
вав 4,99 бала з 10 можливих221.

У 2012 р. до Поліцейської інспекції Республіки Косово, органу, що 
відповідає за питання боротьби з порушеннями законності серед 
поліції, надійшло 1078 скарг. Найчастіше працівники поліції звину
вачувалися в заподіянні легких тілесних ушкоджень (4,82 %), неза
конному застосуванні сили (4,17 %) і зловживанні владою (3,9 %). 
Усього у 2012 р. на 1000 працівників припадало 128,4 скарги. 
Кількість притягнутих до дисциплінарної відповідальності дорівню
вала 10,7 осіб на 1000 працівників. Кількість осіб, щодо яких було 
розпочато кримінальне переслідування, в середньому сягала 4,8 осіб 

219 Индекс доверия полиции: за два года полиция не снискала доверия граждан 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://publicverdict.ru/topics/
index_d/10921.html
220 Poročilo o delu policije za 2012 [Електронний ресурс]. / Ministrstvo za notranje 
zadeve. Policija. Republika Slovenija. — Режим доступу : http://www.policija.si/
images/stories/Statistika/LetnaPorocila/PDF/LetnoPorocilo2012.pdf
221 Индекс доверия полиции: за два года полиция не снискала доверия граждан 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://publicverdict.ru/topics/
index_d/10921.html
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на 1000 працівників, засуджених — 0,4 особи на 1000 працівників. 
Рівень довіри населення до поліції у 2012 р. становив у середньому 
67 %. При цьому треба враховувати, що рівень довіри до поліції серед 
албанського населення наближається до 90 %, тоді як серед сербів 
(етнічна меншина) він не перевищує 50 %. 

Доволі низький рівень правопорушень серед персоналу поліції має 
Норвегія. У 2006 р. надійшло 904 скарги на протиправні дії поліції, за 
результатами розгляду яких було виявлено 101 правопорушення з боку 
42 працівників поліції. З урахуванням чисельності поліції країни 
12 229 осіб у 2006 р. на 1000 норвезьких поліцейських припадало 73,9 
звинувачення в скоєнні правопорушень, з яких 8,3 отримали під
твердження (11,2 % загальної кількості). 0,65 звинувачень на 1000 
поліцейських закінчилися обвинувальними вироками, а за порушен
ня законності протягом 2005–2012 рр. з поліції було звільнено лише 
18 працівників. Закономірно, що показник довіри населення до 
поліції є надзвичайно високим — 7,20 бала з 10 можливих222. 

Австралія. З урахуванням федеративного державного устрою 
Австралійського Союзу головні поліцейські функції в цій державі 
виконують сім головних правоохоронних структур: Федеральна 
поліція Австралії (ФПА), Поліція штату Західна Австралія (ПЗА), 
Поліція штату Вікторія (ПВ), Поліція штату Квінсленд (ПК), Поліція 
штату Новий Південний Уельс (ППНЮ), Поліція Північної терито
рії (ППТ), Поліція штату Тасманія (ПТ) та Поліція штату Південна 
Австралія (ППА) (табл. 1.8). 

Таблиця 1.8

Загальна чисельність поліції Австралії може бути оцінена  
        в 56 440 осіб223 224

Поліцейська структура Чисельність
Федеральна поліція Австралії 2855223 

Поліція штату Західна Австралія 6157224

222 Индекс доверия полиции: за два года полиция не снискала доверия граждан 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://publicverdict.ru/topics/
index_d/10921.html.
223 Australian Federal Police [Електронний ресурс]. / Wikipedia, the free 
encyclopedia. – Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/Australian_Federal_
Police
224 Western Australia Police [Електронний ресурс]. / Wikipedia, the free encyclopedia. – 
Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/Western_Australia_Police
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Поліція штату Вікторія 12 539225

Поліція штату Квінсленд 11 000226

Поліція штату Новий Південний Уельс 16 248227

Поліція Північної території 1 381228

Поліція штату Тасманія 1 260229

Поліція штату Південна Австралія 5 000230

Всього 56 440
2225 226 227 228 229 230

Для австралійської поліції характерною є наявність внутрішнього 
(відомчого) та зовнішнього контролю за дотриманням у її діяльності 
головних конституційних прав та свобод громадян. 

Функції внутрішнього контролю виконують такі підрозділи, як 
відділи професійних стандартів Федеральної поліції Австралії, 
Поліції Західної Австралії, або відділи етичних стандартів Поліції 
Вікторії, Квінсленду, або відділ внутрішніх розслідувань Поліції 
Тасманії, або відділ етичних та професійних стандартів Поліції 
Південної території.

Завдання зовнішнього контролю виконуються такими структура
ми, як Комісія з питань чесності в правоохоронних органах Австралії, 
Офіс омбудсмана Австралійської співдружності, Офіси омбудсманів 
штатів і території, Комісія з питань чесності поліції Нового 
Південного Уельсу, Комісія з питань злочинності та правопорушень 
Квінсленду, Управління з питань скарг щодо поліції Південної 
Австралії, Об’єднаний комітет з етики Парламенту Тасманії, Офіс з 
питань чесності поліції Вікторії тощо. 

Кожний суб’єкт Австралійської співдружності сам визначає сис
тему обліку правопорушень з боку працівників правоохоронних 
органів. Тому, незважаючи на високий рівень прозорості діяльності 

225 Victoria Police [Електронний ресурс]. / Wikipedia, the free encyclopedia. – 
Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_Police
226 Queensland Police [Електронний ресурс]. / Wikipedia, the free encyclopedia. – 
Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/Queensland_Police 
227 New South Wales Police Force [Електронний ресурс]. / Wikipedia, the free 
encyclopedia. – Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/New_South_Wales_
Police_Force 
228 Northern Territory Police [Електронний ресурс]. / Wikipedia, the free encyclopedia. – 
Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Territory_Police
229 Tasmania Police [Електронний ресурс]. / Wikipedia, the free encyclopedia. – 
Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/Tasmania_Police 
230 South Australia Police [Електронний ресурс]. / Wikipedia, the free encyclopedia. – 
Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/South_Australia_Police 
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органів правопорядку, складно надати точні узагальнені статистичні 
дані з цього питання. 

Своєрідним індикатором рівня правопорушень з боку працівни
ків поліції може бути кількість скарг населення на діяльність право
охоронних органів.

У 2013/2014 фінансовому році від громадян надійшло лише 953 
скарги на дії працівників Федеральної поліції Австралії. З них до 
Відділу професійних стандартів — 522, які містили 873 звинувачен
ня; до Комісії з питань чесності правоохоронних органів Австралії — 
69, до Офісу омбудсмана Австралійської співдружності — 227231. За 
даними Відділу професійних стандартів, найбільш поширеними 
категоріями порушень з боку працівників ФПА були: порушення 
Кодексу поведінки працівника поліції (39 випадків), порушення 
встановлених процедур (33), серйозні порушення Кодексу поведінки 
працівника поліції (16), порушення правил доступу до інформації 
(20); порушення правил застосування інформації (15); порушення 
правил реєстрації правопорушень (14); порушення наказів керівни
цтва щодо дотримання правил особистої безпеки (12); невірне 
інформування (11); недотримання наказів (9); порушення правил 
особистої безпеки (9) тощо232. Комісією з питань чесності правоохо
ронних органів Австралії було зареєстровано 69 можливих правопо
рушень корупційного характеру, у тому числі: зловживання службо
вим становищем — 63, корупційна діяльність — 6233. 

У 2013/2014 фінансовому році у розслідуванні Відділу професій
них стандартів Поліції штату Вікторія перебувало 82 справи стосовно 
70 працівників поліції. 4 працівників було звільнено з поліції, 17 — 
залучено до дисциплінарної відповідальності234. 

231 Annual Report 2013-2014 [Електронний ресурс]. / Commonwealth Ombuds-
man. — Режим доступу : www.ombudsman.gov.au/pages/publications-and-media/
reports/annual/ar2013-14/6_appendixes.html
232 Annual Report 2013-14 [Електронний ресурс]. / Australian Federal Police. — 
Режим доступу : http://www.afp.gov.au/~/media/afp/pdf/a/afp-annual-
report-2013-14.pdf 
233 Annual Report of the Integrity Commissioner 2013–2014 [Електронний ресурс]. / 
Australian Commission for Law Enforcement Integrity. — Режим доступу : http://
www.aclei.gov.au/Documents/Reports%20submissions%20and%20speeches/
ACLEIAnnualReport2013-2014.pdf
234 Victoria Police Annual Report 2013/2014 [Електронний ресурс]. / Victoria 
Police. — Режим доступу : http://www.police.vic.gov.au/retrievemedia.asp?Media_
ID=105393 
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У 2013/2014 фінансовому році до Комісії з питань злочинності та 
правопорушень штату Квінсленд (КПЗП) надійшло 1839 скарг, що 
містили 4398 звинувачень стосовно неправомірних дій працівників 
поліції (на 16 % менше, ніж у 2012/2013 р.), що становить майже 51% 
усіх скарг на дії службовців державних структур, що отримала КПЗП. 
Найбільш поширеними видами порушень були: надмірне застосу
вання сили (929 скарг), неналежна поведінка при виконанні службо
вих обов’язків (686), грубість (428), залякування (346), порушення 
правил щодо надання інформації (302), порушення при утриманні 
під вартою (236), корупційні дії (187), порушення при проведенні 
розслідувань (152), порушення правил поводження з доказами (164), 
незаконний обшук (131), незаконний арешт (83) тощо235 (рис. 1.20). 

Рисунок 1.20. Структура скарг на дії працівників поліції штату 
Квінсленд у 2013/2014 фінансовому році

У 2013/2014 фінансовому році Комісія з питань чесності поліції 
штату Новий Південний Уельс розглянула 1297 скарг, які містили 

235 Annual Report 2013–14 [Електронний ресурс]. / Crime and Misconduct 
Commission. Queensland. — Режим доступу : http://www.ccc.qld.gov.au/research-
and-publications/publications/corporate/annual-report-2013-14/annual-
report-2013-14.pdf/download
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3705 звинувачень у скоєнні неправомірних дій атестованими праців
никами поліції, 201 звинувачення стосовно неатестованих працівни
ків поліції. Серед найбільш поширених видів неправомірних дій 
можуть бути виділені: неправомірне використання інформації — 234, 
підтримування несанкціонованих контактів — 229 звинувачень, 
використання службового становища в корисливих цілях — 211, 
неякісне проведення розслідувань — 180, спроба перешкоджання 
виконанню правосуддя — 110, неправомірне втручання в проведен
ня розслідування — 106, протегування наркоторгівлі — 95, неправди
ве свідчення — 91, скоєння злочинів, які передбачають покарання у 
вигляді позбавлення волі строком від п’яти років — 83, помилкове 
звинувачення — 74, хабарництво — 47, фабрикування доказів — 40, 
знищення доказів — 28, незаконне залучення до відповідальності — 
19, сексуальні домагання — 16, педофілія — 15, приховування дока
зів — 14, введення суду в оману — 12, змова із свідками — 4, підкуп 
свідків — 4, чинення тиску на свідків з метою їх відмови від дачі 
показань — 4, вбивства — 2 тощо236 (рис. 1.21).

Відповідно до Закону про омбудсмана Південної території237 скарги 
населення на незначні правопорушення працівниками поліції розгля
даються Відділом професійних стандартів поліції Південної території 
(ВПС), тоді як значні — омбудсманом Південної території. У 2013/2014 
фінансовому році ВПС спільно з Офісом омбудсмана розглянули 287 
скарг щодо 416 працівників поліції та провели 127 внутрішніх розслі
дувань стосовно 144 працівників238. Найбільш поширеними видами 
неправомірних дій поліцейських були: порушення встановлених про
цедур, грубість, незаконний арешт, неправомірне застосування сили, 
що не спричинило заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, заляку
вання, недбале ставлення до виконання службових обов’язків, пору
шення правил тримання під вартою, незаконний арешт, неякісне 

236 Annual Report 2013–14 [Електронний ресурс]. / Police Integrity Commission. — 
Режим доступу : http://www.pic.nsw.gov.au/files/reports/PIC%20Annual%20
Report%202013-14.pdf
237 Ombudsman Act 1976 No. 181, 1976 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://www.comlaw.gov.au/Details/C2004A01611 
238 2010 Annual Report [Електронний ресурс]. / NT Police, Fire and Emergency 
Services. — Режим доступу : http://www.pfes.nt.gov.au/~/media/Files/Forms_
Licences_Permits_Publications/Triservice/Annual_reports/NTPFES-Annual-
Report-2013-14-WEB-02.ashx
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проведення розслідувань, неправомірне застосування сили, що спри
чинило заподіяння тяжких тілесних ушкоджень239.

Офісом омбудсмана Тасманії у 2012/2013 фінансовому році була 
розглянута 31 скарга громадян на неправомірні дії працівників полі

239 Thirty Sixth Annual Report 2013/14 [Електронний ресурс]. / Ombudsman for the 
Northern Territory of Australia. — Режим доступу : http://www.ombudsman.nt.gov.
au/wp-content/uploads/2009/07/2013-14-Annual-Report-for-web.pdf 
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Рисунок 1.21. Структура скарг на дії працівників поліції штату  
Новий Південний Уельс у 2013/2014 фінансовому році
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ції, а саме: неякісне проведення розслідувань та неправомірне при
тягнення до відповідальності (46 %), непрофесійна управлінська 
діяльність (11 %), скоєння правопорушень (20 %), неправомірне 
застосування сили (3 %), порушення правил спілкування з громадя
нами/заявниками (3 %), дозвільна діяльність (6 %). Скарги на пра
цівників поліції становили 9 % загальної кількості скарг, що надій
шли до Офісу омбудсмана240. 

Офіс Поліцейського омбудсмана штату Південна Австралія у 
2013/2014 фінансовому році отримав 1677 скарг, які містили 2131 зви
нувачення, включаючи звинувачення у неналежній поведінці (532), 
незадовільному виконанні службових обов’язків (550), неякісному 
розслідуванні питань, що стосувалися дорожнього руху (324), непра
вомірного застосування сили (175), порушення правил поводження 
з власністю затриманого (1), у незаконному обшуку (37), корупції 
(35), незаконному арешті (37), незаконному притягненні до відпові
дальності (55), порушенні правил надання скарг (7), порушеннях, 
пов’язаних з триманням під вартою (37), порушенні правил надання 
інформації (58) тощо. Під неправомірним застосуванням сили розу
мілося: застосування фізичної сили (129), вогнепальної зброї (7), 
використання наручників (9), неправомірні прийоми затримання 
(4), використання газів (9), використання електрошокерів (11) тощо. 
Звинувачення в корупції містили: отримання коштів (1), отримання 
особистої вигоди (13), несанкціоновані контакти (3), конфлікт 
інтересів (7), крадіжки (3) тощо. Скарги на незадовільне виконання 
службових обов’язків містили такі головні види правопорушень: ті, 
що були пов’язані з оформленням матеріалів розслідувань (238), 
грубість (348), недбалість (111), неякісне розслідування пригод 
(37)241. 

Нова Зеландія. У Новій Зеландії головним органом зовнішнього 
контро лю за діяльністю поліції, чисельність якої перевищує 11 000 
осіб, є Офіс незалежного контрою за поведінкою працівників поліції.

240 Annual Report 2012-13 [Електронний ресурс]. / Ombudsman Tasmania. — 
Режим доступу : http://www.ombudsman.tas.gov.au/__data/assets/pdf_
file/0007/273499/Ombudsman_Annual_Report_2012-13.pdf
241 Annual Report 2013–14 [Електронний ресурс]. / Police Ombudsman. — Режим 
доступу : http://www.policeombudsman.sa.gov.au/wp-content/uploads/2014/11/ 
2013-14-Office-of-the-Police-Ombudsman-Annual-Report.pdf 
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У 2012/2013 фінансовому році до Офісу надійшло 1997 заяв гро
мадян, у т. ч. з питань: порушення встановлених правил і проце
дур — 558, неналежної поведінки — 442, незадовільного проведення 
розслідувань — 283, застосування фізичної сили — 253, несправедли
вого притягнення до відповідальності — 188, несправедливого судо
вого переслідування — 136, заподіяння шкоди майну — 110, пору
шення конфіденційності — 102, скоєння безчесних вчинків — 66, 
завдання тяжких тілесних ушкоджень — 64, порушення процедур 
залучення до відповідальності — 63, інші види правопорушень — 
175242 (рис. 1.22).

Рисунок 1.22. Структура скарг на дії працівників поліції Нової Зеландії 
у 2009/2010 фінансовому році 

На 1000 працівників поліції Нової Зеландії у 2012/2013 р. надій
шло 68 скарг громадян.

242 Annual Report 2012–2013 [Електронний ресурс]. / Independent Police Conduct 
Authority. — Режим доступу : http://www.ipca.govt.nz/includes/download.
aspx?ID=131556
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Рисунок 1.22. Структура скарг на дії працівників поліції Нової Зеландії 
у 2009/2010 фінансовому році 
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За даними російських кримінологів, структура «професійної 
злочинності» серед працівників органів внутрішніх справ 
Російської Федерації є такою: перевищення посадових повнова
жень (44,5 %), отримання хабара (21,6 %), зловживання посадови
ми повноваженнями (20,1 %), посадовий підлог (7,3 %), недба
лість (3,5 %), присвоєння довіреного майна (1,6 %), завідомо 
незаконні арешт і затримання (0,7 %), примушення до дачі пока
зань (0,6 %), притягнення завідомо невинного до кримінальної 
відповідальності (0,1 %)243.

За більшістю проаналізованих нами показників рівень правопо
рушень серед працівників поліції РФ посідає перше місце серед про
аналізованих країн, що супроводжується надзвичайно низьким рів
нем довіри населення до поліції: станом на березень 2013 р. індекс 
довіри населення поліції Російської Федерації становив 7 пунктів із 
100 можливих. За даними Європейського соціального дослідження, 
проведеного у 2011 р., він дорівнював 3,53 бала з 10 можливих244.

В Україні, за даними МВС, протягом останніх років спостеріга
ється тенденція збільшення кількості засуджених працівників мілі
ції з 146 осіб у 2005 р. до 456 — у 2011 р. Проте у зв’язку із прийнят
тям нового Кримінального процесуального кодексу України, а 
також враховуючи останні зміни до ведення статистичної інформа
ції, провести об’єктивний аналіз щодо кількості засуджених пра
цівників міліції за 2012–2013 рр. стало практично неможливим. 
У структурі посадових злочинів переважали хабарництво (40 %), 
перевищення влади (24 %) та службове підроблення (20 %). За 
даними міжнародної НУО «Міжнародна амністія», у 2012 р. до 
органів прокуратури України надійшло 114 474 скарги на дії праців
ників міліції245. За даними ГПУ, відповідно до звіту у 2013 р. орга
нами прокуратури вирішено 69 552 звернення з питань досудового 

243 Варыгин А. Н. «Профессиональные» преступления сотрудников органов вну-
тренних дел [Електронний ресурс]. / А. Н. Варыгин. — Режим доступу : http://
www.k-press.ru/bh/2003/2/varygin/varygin.asp
244 Индекс доверия полиции: за два года полиция не снискала доверия граждан 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://publicverdict.ru/topics/
index_d/10921.html
245 Україна: не зупиняйтесь на півдорозі [Електронний ресурс]. / Amnesty 
International. — Режим доступу : http://amnesty.org.ua/sites/default/files/4_UA_
web.pdf
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розслідування на дії та рішення слідчих ОВС. За даними ГПУ, до 
дисциплінарної відповідальності у 2013 р. було притягнуто 16 603 
працівники міліції. Так, за 2013 р. органами прокуратури України 
до суду з обвинувальними актами спрямовано 494 (3,7 %) кримі
нальних провадження стосовно 634 працівників міліції. За даними 
звітності форми «Про стан корупції», за вчинення кримінальних 
корупційних правопорушень у 2013 р. засуджено 96 службових осіб 
та працівників ОВС246 247.

Таким чином, у 2011 р. стан дисципліни і законності серед пра
цівників органів внутрішніх справ України характеризується такими 
показниками: кількість притягнутих до дисциплінарної відповідаль
ності на 1000 працівників — 181,3 особи; кількість засуджених на 
1000 працівників — 1,5. Кількість скарг на 1000 міліціонерів дорів
нювала 388. Показники довіри населення міліції України були дово
лі низькими — 2,5 бала з 10 можливих248. За підсумками опитування 
Інституту соціології НАН України, лише 0,8 % громадян довіряють 
працівникам міліції249. 

Порівняння наведених вище даних, на наш погляд, дає змогу зро
бити висновок, що універсальним індикатором стану справ щодо 
питань дотримання законності працівниками правоохоронних орга
нів є рівень довіри до поліції з боку населення. Узагальнені дані щодо 
аналізу рівня злочинності та фонових явищ по окремих країнах при
водять до висновку, що порівняльні дослідження, засновані на кіль
кісних індикаторах, доцільно проводити лише між країнами з поді
бними правовими системами і соціальноісторичними умовами, 
наприклад, між країнами Британської співдружності (табл. 1.9, 
табл. 1.10). 

246 Лист Генеральної прокуратури України від 07.04.2014 № 23-274вих-14 : [руко-
пис] / Генеральна прокуратура України. — К., 2014. — 1 с.
247 Лист Генеральної прокуратури України від 18.02.2014 № 06/1-73вих-14 : 
[рукопис] / Генеральна прокуратура України. — К., 2014. — 2 с.
248 Индекс доверия полиции: за два года полиция не снискала доверия граждан 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://publicverdict.ru/topics/
index_d/10921.html
249 Милиция давно не с народом. Доверие украинцев к правоохранительным орга-
нам упало ниже 1 % [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://cripo.com.
ua/print.php?sect_id=5&aid=153879
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Таблиця 1.9

Рівень злочинності та фонових явищ  
по окремих країнах

Країна

Кількість на 1000 працівників Рівень довіри 
населення

З
ви

ну
ва

че
нь

П
ра

во
по

ру
ш

ен
ь

П
ра

во
по

ру
ш

ни
кі

в

Притягнутих  
до відповідальності

З
ас

уд
ж

ен
их

Д
ис

ци
пл

ін
ар

но
ї

К
ри

м
ін

ал
ьн

ої

Велика  
Британія 401 28,1 79% 6,24 

Ірландія 141 38,6 18,1 0,3 0,1 6,51
Австралія 218 42,1 6,8 1,2 70%

США 5,8 9,1 56%
Словенія 62,3 4,6 5,4 0 0 4,99

Словаччина 111 14,7 6,2 4,49
Норвегія 73,9 8,3 0,7 7,20
Косово 10,7 4,8 0,4 67%
Росія 112,6 46,5 2,8 0,9 7% 3,53

Україна 388 181,3 1,5 0,8% 2,50

Таблиця 1.10

Найбільш поширені види  
порушень

Країна Найбільш поширені види  
порушень

Велика 
Британія Грубість Утиск прав 

громадян

Порушення 
встановлених  

процедур 

Ірландія Перевищення 
владних повноважень

Недбайливе 
ставлення до 

служби
Грубість

Австралія Недбале  
ставлення до служби

Неналежна 
поведінка на 

службі

Порушення 
встановлених  

процедур

США Незаконне  
застосування сили

Правопорушення 
сексуального 

характеру

Майнові 
правопорушення
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Словенія
Правопорушення 

проти порядку 
управління

Правопорушення 
проти  

власності

Правопорушення  
проти життя  
та здоров’я

Словаччина Порушення правил 
дорожнього руху

Порушення 
громадського 

порядку

Скоєння  
злочинів  
загально 

кримінального  
характеру

Косово
Заподіяння  

легких тілесних 
ушкоджень

Незаконне 
застосування 

сили

Зловживання  
владою

Росія
Перевищення 

посадових 
повноважень

Отримання 
хабара

Зловживання 
посадовими 

повноваженнями
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Розділ 2

Міжнародний досвід  
запобігання злочинності  
серед персоналу поліції  

зарубіжних країн

2.1. Правова регламентація  
поліцейської діяльності  
в сучасному суспільстві:  

формування міжнародних стандартів

Для діяльності із забезпечення законності в роботі правоохорон
них органів провідних держав Західної Європи, Північної Америки, 
Австралії тощо є характерною передусім наявність ґрунтовно відпра
цьованої нормативноправової бази. 

Наприклад, Офіс Поліцейського омбудсмана Північної Ірландії 
(ОПОПІ) відносить до своєї правової бази250:

– міжнародноправові акти (наприклад, Конвенцію про захист 
прав людини і основоположних свобод251);

– внутрідержавні первинні правові акти, тобто акти, прийняті 
Парламентом Великої Британії, насамперед закони (наприклад, 
Закон про Північну Ірландію 1998 р., Закон про поліцію в редакціях 

250 Докладніше: Legislation [Електронний ресурс]. / Police Ombudsman for Northern 
Ireland. — Режим доступу : http://www.policeombudsman.org/About-Us/Legislation
251 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004,nreg 
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від 1998, 2000 і 2003 рр., Закон про права людини Північної Ірландії 
1998 р., Закон про регулювання слідчих повноважень 2000 р., Закон 
про захист інформації 1998 р., Закон про свободу інформації 2000 р., 
Указ про надання інформації в суспільних інтересах у Північній 
Ірландії 1998 р. тощо)252 253 254 255 256 257 258 259 260; 

– королівські укази (наприклад, Указ про поліцію і кримінальні 
докази Північної Ірландії 1989 р., Указ про комісара з питань дітей і 
молоді Північної Ірландії 2003 р., Указ про поліцейську діяльність 
(різні положення) Північної Ірландії 2007 р.)261 262 263;

– постанови законодавчих органів Північної Ірландії (наприклад, 
Постанова 2000 № 315: Про королівську Ольстерську поліцію (пра
вила поведінки), Постанова 2000 № 314: Про поліцію і кримінальні 
докази Північної Ірландії (стосовно Поліцейського омбудсмана), 

252 Northern Ireland Act 1998 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/47/contents
253 Police (Northern Ireland) Act 1998 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/32/contents
254 Police (Northern Ireland) Act 2000 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/32/contents 
255 Police (Northern Ireland) Act 2003 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts2003/20030006.htm
256 Human Rights Act 1998 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.
legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/contents
257 Regulation of Investigatory Powers Act 2000 [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/23/contents
258 Data Protection Act 1998 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29/contents
259 Freedom of Information Act 2000 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/36/contents
260 The Public Interest Disclosure (Northern Ireland) Order 1998 [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://www.legislation.gov.uk/nisi/1998/1763/
contents
261 The Police and Criminal Evidence (Northern Ireland) Order 1989 [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://www.legislation.gov.uk/nisi/1989/1341/
contents/made
262 The Commissioner for Children and Young People (Northern Ireland) Order 2003 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.legislation.gov.uk/
nisi/2003/439/contents/made
263 The Policing (Miscellaneous Provisions) (Northern Ireland) Order 2007 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.opsi.gov.uk/si/si2007/
uksi_20070912_en.pdf
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Постанова 2000 № 318: Про королівську Ольстерську поліцію (поря
док апеляції)264 265 266; 

– акти делегованого законодавства, тобто акти, прийняті органа
ми влади Північної Ірландії (наприклад, Указ про регулювання 
повноважень у галузі проведення розслідувань (безпосереднє спо
стереження та агентурні джерела) 2003 р., Указ про регулювання 
повноважень у галузі проведення розслідувань (телекомунікаційна 
інформація) 2003 р.)267 268;

– відомчі акти (наприклад, Етичний кодекс Поліцейського омбуд
смана Північної Ірландії)269.

Для деяких держав Британської співдружності є характерним 
також включення до своєї правової бази актів британського законо
давства, наприклад, Білля про права 1689 р.270 Офіс незалежного 
контролю за поведінкою працівників поліції Нової Зеландії вважає 
Закон про королівські установи 2004 р. одним з основоположних 
актів, що регламентують його діяльність271.

264 The Royal Ulster Constabulary (Conduct) Regulations 2000 [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://www.legislation.gov.uk/nisr/2000/315/contents/
made
265 The Police and Criminal Evidence (Application to Police Ombudsman) Order 
(Northern Ireland ) 2000 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.
legislation.gov.uk/nisr/2000/314/contents/made
266 Royal Ulster Constabulary (Complaints etc.) Regulations 2000 [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://www.legislation.gov.uk/nisr/2000/317/contents/
made
267 The Regulation of Investigatory Powers (Directed Surveillance and Covert Human 
Intelligence Sources) Order 2003 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.legislation.gov.uk/uksi/2003/3171/contents/made
268 The Regulation of Investigatory Powers (Communications Data) Order 2003 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.legislation.gov.uk/
uksi/2003/3172/contents/made
269 Code of Ethics [Електронний ресурс]. / Police Ombudsman for Northern 
Ireland. — Режим доступу : http://www.policeombudsman.org/PONI/
files/62/620eb5b 2-9161-49a4-9f9d-6e4ff5acac49.PDF
270 Білль про права 1689 р. — Акт, що декларує права і свободи підданого та вста-
новлює спадкування Корони (англ. Bill of Rights — An Act declaring the Rights and 
Liberties of the Subject and Settling the Succession of the Crown ) — законодавчий 
акт, прийнятий парламентом Англії 16/26 грудня 1689 р. внаслідок «Славної 
революції». Одна з основних частин британської Конституції. Став одним з пер-
ших документів, що юридично затвердили права людини. 
271 Crown Entities Act 2004 № 115 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2004/0115/latest/DLM329631.html 
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Судові рішення також відіграють важливу роль у становленні пра
вової бази діяльності зі зміцнення законності в роботі поліції. 
У справі Осман проти Королівського суду в Саутуорці (1999 р.) 
обшук Османа був визнаний незаконним з огляду на те, що праців
ники поліції, які здійснили його, на порушення вимог Закону про 
поліцію і кримінальні докази 1984 р. не ідентифікували себе та орган 
поліції, який вони представляли272 273 274.

Таким чином, можна зробити висновок, що основу правової бази 
діяльності зі зміцнення законності в роботі правоохоронних органів, 
насамперед поліції, становлять міжнародноправові, внутрідержавні 
правові акти та рішення судових органів (рис. 2.23). 

Залежно від форми джерела міжнародноправову базу цього типу 
діяльності можуть формувати міжнародні договори, міжнародно
правові звичаї, акти міжнародних конференцій і нарад, резолюції 
міжнародних організацій, рішення міжнародних судових органів.

За предметом регулювання можна виділити акти, які стосуються 
захисту конституційних прав громадян, прав людини, законних прав 
та інтересів окремих категорій населення (жінок, неповнолітніх) 
тощо. Окрему категорію становлять міжнародноправові акти, які 
фактично формують стандарти в сфері забезпечення правопорядку 
(наприклад, Основні принципи застосування сили і огнепальної 
зброї посадовими особами з підтримання правопорядку, Кодекс 
поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку тощо)275 276. 

272 Police and Criminal Evidence Act 1984 [Електронний ресурс]. — Режим досту-
пу : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60/contents 
273 Працівники поліції, констеблі Коннрос і Максвелл, відповідно до наказу керів-
ництва здійснювали особисті огляди всіх відвідувачів ярмарку на території парку 
Майл Енд. Один з відвідувачів, якийсь Мустафа Осман, відмовився підкоритися 
вимогам поліцейських, допустивши при цьому нецензурну лайку. Королівським 
судом Саутуорка він був засуджений до 21-денного ув’язнення. 
274 Mustapha Osman v. Southwark Crown Court. [1999] EWHC Admin 622 (1st July, 
1999) / England and Wales High Court (Administrative Court) Decisions [Електрон-
ний ресурс]. — Режим доступу : http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/
Admin/1999/622.html
275 Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными 
лицами по поддержанию правопорядка [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_334
276 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 
[Електронний ресурс] / Генеральная Ассамблея ООН. — Режим доступу : http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_282
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Залежно від принципу класифікації міжнародних організацій 
серед міжнародноправових актів можна виділити акти універсаль
них (наприклад, системи ООН) і регіональних (наприклад, Рада 
Європи) міжнародних організацій; акти міждержавних (Організація 
з безпеки і співробітництва в Європі) і наддержавних (Європейський 
Союз) об’єднань; акти організацій загальної (Організація економіч
ного співробітництва і розвитку) та спеціальної компетенції 
(Міжнародна організація кримінальної поліції — Інтерпол) тощо.

Питання правоохоронної діяльності постійно в полі зору багатьох 
міжнародних організацій. Наприклад, міжнародноправову базу 
діяльності в сфері дотримання законності і прав людини становлять 
понад 60 міжнародноправових актів, включаючи майже 25 актів 
ООН, понад 20 — Ради Європи, близько 15 — ОБСЄ тощо.

Серед документів Організації Об’єднаних Націй можна виділити 
насамперед такі акти, прийняті головним дорадчим, директивним і 
представницьким органом організації, Генеральною Асамблеєю 
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Рисунок 2.23. Правова база діяльності зі зміцнення законності  
в роботі правоохоронних органів
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ООН: Загальна декларація прав людини, Кодекс поведінки посадо
вих осіб з підтримання правопорядку, Конвенція проти тортур та 
інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, 
видів поводження і покарання тощо. Крім цього, важливу роль у 
зміцненні законності в діяльності правоохоронних органів відігра
ють акти, прийняті за ініціативою інших інститутів системи ООН, 
наприклад:

– Ради з прав людини Організації Об’єднаних Націй (Міжнародна 
конвенція для захисту всіх осіб від насильницьких зникнень 2006 р.); 

– Управління ООН з наркотиків і злочинності (Конвенція 
Організації Об’єднаних Націй проти корупції 2003 р.); 

– Економічної і соціальної ради Організації Об’єднаних Націй 
(Принципи ефективного попередження і розслідування незаконних 
довільних і сумарних страт 1989 р.);

– Конгресів з попередження злочинності та поводження з право
порушниками (Основні принципи застосування сили та вогнепаль
ної зброї посадовими особами з підтримання правопорядку 1990 р.) 
тощо.

Важливу роль у справі зміцнення законності в діяльності правоо
хоронних органів відіграє така впливова регіональна структура, як 
Організація з безпеки і співробітництва в Європі, діяльність якої 
давно переступила географічні кордони континенту (Документ 
Копенгагенської наради Конференції з людського виміру НБСЄ, 
Рекомендації з охорони правопорядку в багатонаціональних суспіль
ствах тощо)277 278.

«Європейська перспектива» бачення проблем захисту прав грома
дян у діяльності структур охорони правопорядку чітко простежуєть
ся в офіційних документах Ради Європи та її керівних органів 
(наприклад, Конвенція про захист прав людини і основоположних 
свобод, Рекомендація № R (85) 4 Комітету Міністрів державамчле
нам з питання насилля в сім’ї (1985 р.), Рекомендація № R (85) 11 
Комітету Міністрів державамчленам з питання стану жертви в 

277 Документ Копенгагенского совещания конференции по человеческому изме-
рению ОБСЕ [Електронний ресурс]. / ОБСЕ. — Режим доступу : http://www.
osce.org/ru/odihr/elections/14304
278 Recommendations on Policing in MultiEthnic Societies (2006) [Електронний 
ресурс]. / OSCE. — Режим доступу : http://www.osce.org/hcnm/18018
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межах кримінальнопроцесуального законодавства (1985 р.), 
Рекомендація № R (87) 15 Комітету Міністрів державамчленам з 
питання використання персональних даних у діяльності поліції 
(1987 р.), Рекомендація Rec (2001 р.) 10 Комітету Міністрів держа
вамчленам з питання Європейського кодексу поліцейської етики 
(2001 р.) тощо).

Захист конституційних прав і свобод громадян є одним з пріори
тетів діяльності Європейського Союзу в галузі юстиції, свободи і 
безпеки. Законодавча діяльність Союзу сфокусована на таких голо
вних напрямах забезпечення фундаментальних прав громадян, як: 

– свобода переміщення, притулку та імміграції (Шенгенські 
угоди, Шенгенська інформаційна система, Директива Європей
ського парламенту і Ради 2004/38/ЄС від 29 квітня 2004 р. про право 
громадян Союзу та членів їх родин на свободу переміщення і про
живання на території державчленів...)279; 

– співробітництво судових органів з цивільноправових питань 
(юридична мережа з кримінально, цивільноправових питань, 
Постанова Ради № 743/2002 від 25 квітня 2002 р. про затвердження 
комплексу заходів з реалізації співробітництва судових органів з 
цивільноправових питань, Постанова Ради № 2004/80/ЄС від 
29 квітня 2004 р. з питань компенсацій жертвам злочинів)280 281;

– співробітництво судових органів з кримінальноправових 
питань (система, європейський ордер на арешт, співробітництво з 
питань воєнних злочинів, Постанова Ради № 2002/315/JHA  від 
28 лютого 2002 р. про створення Євроюсту з метою посилення 
бороть би з тяжкими злочинами, Рамкова постанова ради № 2009/315/
JHA від 26 лютого 2009 р. про організацію та зміст обміну інформа
цією криміналістичних обліків між державамичленами, Рамкова 

279 Right of Union citizens and their family members to move and reside freely within 
the territory of the Member States [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_
of_persons_asylum_immigration/l33152_en.htm
280 Facilitating judicial cooperation in civil matters [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/
judicial_cooperation_in_civil_matters/l33023_en.htm
281 Compensation to crime victims [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_
in_civil_matters/l33174_en.htm 
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постанова Ради № 2008/977/JHA від 27 листопада 2008 р. про захист 
персональних даних у межах співробітництва поліцейських і судових 
органів з кримінальних питань, Рамкова постанова Ради 
№ 2002/584JHA  від 13 червня 2002 р. про Європейський ордер на 
арешт і процедури передачі між державамичленами)282 283 284 285;

– співробітництво між поліцейськими і митними органами 
(Постанова Ради № 2009/371/JHA  від 6 квітня 2009 р. про ство
рення Європейського поліцейського агентства (Європолу), 
Постано ва Ради № 2010/131/JHA  від 25 лютого 2010 р. про ство
рення Постійної комісії з оперативного співробітництва стосовно 
питань внутрішньої безпеки, Рішення Ради 2008/615/JHA  від 
23 червня 2008 р. про активізацію прикордонного співробітни
цтва, зокрема, з питань боротьби з тероризмом та прикордонною 
злочинністю)286 287 288;

– співробітництво з питань громадянства (Хартія фундаменталь
них прав, Рішення Ради 2007/252/JHA  від 19 квітня 2007 р. про реа
лізацію в період 2007–2013 рр. Спеціальної програми «Фундамен
тальні права і громадянство» як частини Загальної програми 
«Фундаментальні права і справедливість», Рішення Європейського 
Парламенту 94/262/ECSC, Європейської Комісії, Євратому від 

282 Decision establishing Eurojust [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_
in_criminal_matters/l33188_en.htm 
283 Exchange of information from criminal records [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judi-
cial_cooperation_in_criminal_matters/jl0023_en.htm 
284 Cooperation in criminal matters: protection of personal data [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://europa.eu/legislation_summaries/justice_free-
dom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/jl0018_en.htm 
285 European arrest warrant [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_
in_criminal_matters/l33167_en.htm 
286 European Police Office — Europol (from 1.1.2010) [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/
police_customs_cooperation/jl0025_en.htm 
287 Standing Committee on operational cooperation on internal security [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://europa.eu/legislation_summaries/justice_
freedom_security/police_customs_cooperation/ai0028_en.htm 
288 Stepping up cross-border cooperation (Prüm Decision) [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/
police_customs_cooperation/jl0005_en.htm
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9 березня 1994 р. про правила і загальні умови, що регламентують 
діяльність Омбудсмана)289 290 291;

– боротьба з дискримінацією (Рамкова постанова Ради 
№ 2008/913/JHA від 28 листопада 2008 р. про боротьбу з деякими 
формами і проявами расизму та ксенофобії засобами кримінального 
законодав ства)292;

– боротьба з тероризмом (Звернення Комісії Європейського 
Парламенту і Ради від 20 липня 2010 р. — «Політика ЄС з протидії 
тероризму: головні досягнення та виклики»)293;

– боротьба з організованою злочинністю (Рішення Ради 2009/902/
JHA  від 30 листопада 2009 р. про створення Європейської мережі 
профілактики злочинності (ЄМПЗ))294;

– боротьба з торгівлею людьми (Рішення № 779/2007/ЄC  
Європейського Парламенту і Ради від 20 червня 2007 р. про реаліза
цію в період 2007–2013 рр. Спеціальної програми з профілактики і 
боротьби з насиллям проти дітей, молоді та жінок і захисту жертв 
злочинів і груп ризику (програма Дафнія III) як частина Загальної 
програми «Фундаментальні права і справедливість», Рішення Ради 
2006/618/ЄC  і 2006/619/ЄC від 4 липня 2006 р. з питань підписання, 
від імені Європейської співдружності, Протоколу з питань профі
лактики, боротьби і покарання за злочини, пов’язані з торгівлею 

289 Charter of Fundamental Rights [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/citizenship_of_
the_union/l33501_en.htm 
290 Fundamental rights and citizenship (2007-13) [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/citizen-
ship_of_the_union/l16026_en.htm 
291 The European Ombudsman [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/citizenship_of_the_
union/o10005_en.htm 
292 Framework decision on combating racism and xenophobia [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/
combating_discrimination/l33178_en.htm 
293 EU counter-terrorism policy [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_
terrorism/jl0041_en.htm 
294 European Crime Prevention Network (EUCPN) [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_
against_organised_crime/jl0033_en.htm 
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людьми і дітьми, на доповнення Конвенції Організації Об’єднаних 
Націй проти транснаціональної організованої злочинності)295 296;

– боротьба з наркоторгівлею (Рішення 1150/2007/ЄC Європей
ського Парламенту і Ради від 25 вересня про проведення в період 
2007–2013 рр. Спеціальної програми «Профілактика наркоманії 
та інформація» як частини Загальної програми «Фундаментальні 
права і справедливість», нота Ради від 22 листопада 2004 р. з 
питань Стратегії ЄС у боротьбі з наркоманією на період 2005–
2012 р.)297 298.

Особливу увагу Європейський Союз приділяє питанням законо
давчого забезпечення персональних даних громадян, у тому числі 
інформації криміналістичних обліків. 

Наприклад, з метою виконання поставлених перед ним завдань 
Європейське поліцейське агентство (Європол) є правомочним обро
бляти різні види інформації, у тому числі отримані органами кримі
нальної розвідки, включаючи персональну інформацію про грома
дян, а також створювати відповідні бази даних. Підставою для 
внесення інформації персонального характеру в бази даних є або 
скоєння даною особою злочину, або наявність обґрунтованої підо
зри про планування скоєння злочину. Ця інформація може включа
ти дані, що безпосередньо стосуються цієї особи (ім’я, громадянство, 
номер картки соціального забезпечення тощо). База даних може 
також містити інформацію про свідків, потерпілих, спільників, зло
чинців та осіб, які підтримують з ними контакти. Доступом до цієї 
інформації володіють персонал Європолу, а також національні офі
цери зв’язку, що прикомандировані до штабквартири організації. 

295 Combating violence towards children, adolescents and women: Daphne III 
programme (2007–2013) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://europa.
eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_trafficking_in_
human_beings/l33600_en.htm 
296 Protocol against the trafficking of people [Електронний ресурс]. — Режим досту-
пу : http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_
against_tra f ficking_in_human_beings/l33700_en.htm
297 Drug prevention and information’ programme (2007–2013) [Електронний ресурс]. 
— Режим доступу : http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_
security/combating_drugs/l33274_en.htm 
298 The EU drugs strategy (2005-12) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_
drugs/c22569_en.htm 
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Компетентні органи державчленів мають право на ознайомлення з 
базами даних з метою перевірки наявності інформації, що їх ціка
вить. 

Будьяка інформація, отримана від баз даних Європолу, може 
використовуватися виключно компетентними органами держав
членів з метою боротьби або профілактики злочинності. Держави
члени можуть накладати додаткові обмеження на використання 
інформації, що була надана ними. 

Європол може зберігати інформацію у відповідних базах даних 
лише на термін, необхідний для виконання певних службових 
завдань. По закінченні трьох років з моменту внесення інформації в 
базу даних питання про доцільність подальшого зберігання інформа
ції належить розгляду. Правомірність зберігання і використання 
персональної інформації забезпечується спеціальним штатом служ
бовців.

Будьякий громадянин має право вимагати доступу до персональ
них даних на себе, що зберігаються в базі даних. У разі виявлення, 
що інформація неправильна, громадянин має право вимагати її 
виправлення або знищення. 

Завдання правомірного зберігання та використання персональної 
інформації покладені на національні наглядові ради відповідних 
державчленів. З метою координації діяльності національних рад 
створена об’єднана наглядова рада299.

Загалом, у світі спостерігається тенденція до гармонізації відно
син між нормами національного законодавства і міжнародноправо
вими стандартами. Водночас взаємовідносини норм міжнародного і 
національного права можуть набувати в низці випадків конфронта
ційного характеру. Станом на 1 серпня 2011 р. у в’язницях США 
50 мексиканських громадян, засуджених до смертної кари, очікували 
розв’язки колізії між вимогами законодавства штатів і міжнародни
ми зобов’язаннями країни, що були прийняті при підписанні 
Віденської конвенції про консульські зносини. Громадянин Мексики 
Хосе Ернесто Медельїн, який постійно проживав у США на терито

299 Council Decision 2009/371/JHA of 6 April 2009 establishing the European Police 
Office (Europol). European Police Office — Europol (from 1.1.2010) [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://europa.eu/legislation_summaries/justice_
freedom_security/police_customs_cooperation/jl0025_en.htm
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рії штату Техас, був засуджений судовими органами штату до смерт
ної кари за зґвалтування та вбивство в червні 1993 р. 16річної 
Елізабет Пен і 14річної Дженіфер Ертман. Мексика від імені 
51 мексиканського громадянина, включаючи і Медельїна, звернула
ся до Міжнародного суду, звинувачуючи США в тому, що на пору
шення положень Віденської конвенції про консульські зносини 
американська влада не інформувала цих осіб про їх право звертатися 
за юридичною допомогою до дипломатичних представників 
Мексики. Міжнародний суд постановив, що влада США повинна 
переглянути кримінальні справи стосовно зазначених осіб. 
Верховний суд США погодився розглянути справу Медельїна. 
Адміністрація президента Буша рекомендувала Верховному суду 
погодитися з вимогами міжнародного договору. У своєму рішенні від 
25 березня 2008 р. Верховний суд відхилив рекомендації адміністра
ції президента, заявив, що президент перевищує свої повноваження, 
і смертні вироки слід привести у виконання. 16 липня 2008 р. 
Міжнародний суд знову звернувся до влади США з проханням від
класти виконання смертного вироку Медельїну та ще чотирьом гро
мадянам Мексики на тій підставі, що, на його думку, розгляд їх 
справ не був об’єктивним. 17 липня 2008 р. представник губернатора 
штату Техас заявив, що влада здійснює виконання смертного виро
ку, незважаючи на рішення Міжнародного суду, оскільки рішення 
цього закордонного судового органу не має законної сили на терито
рії штату. 5 серпня 2008 р. Медельїн був страчений.

7 липня 2011 р. у Техасі був страчений 38річний громадянин 
Мексики Умберто Леал Гарсія, засуджений за зґвалтування та вбив
ство 16річної дівчини, що було скоєне в 1994 р. Страта відбулась 
після того, як Верховний суд США п’ятьма голосами проти чотирьох 
відхилив клопотання про перенесення страти на кілька місяців. 
Адміністрація президента США Барака Обами, Державний департа
мент країни і влада Мексики закликали відтермінувати виконання 
вироку до розгляду в Конгресі США законопроекту, який у разі при
йняття міг би вплинути на долю Гарсії. Суть законопроекту, внесе
ного в Конгрес у червні 2011 р., полягала в допущенні можливості 
перегляду судових рішень стосовно іноземних громадян, які після 
свого арешту не були поінформовані відповідними правоохоронни
ми органами про можливість отримання консульської допомоги і, 
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таким чином, були ущемлені в своїх правах. У своєму рішенні від 
7 липня Верховний суд США відхилив рекомендації президента, 
заявив, що Конгрес мав достатньо часу для прийняття відповідного 
рішення, і що Суд не стане чинити тиску на владу штату з метою від
мови від виконання правосуддя з посиланням на неприйняте зако
нодавство. Того ж дня Гарсія був страчений. 

Особливості внутрідержавної законодавчої бази діяльності право
охоронних органів у галузі забезпечення законності можуть бути 
показані на прикладі Великої Британії.

Організація правоохоронної діяльності у Великій Британії 
характеризується насамперед наявністю регіональних особливос
тей, зумовлених відмінностями правових систем її головних дер
жавних утворень, Англії та Уельсу, Північної Ірландії і Шотландії. 
Відповідно, діяльність поліції в цих регіонах регламентується окре
мими законами: «Про поліцію» 1996 р., «Про поліцію і кримінальні 
докази» 1984 р. в Англії та Уельсі; «Про поліцію Північної Ірландії» 
1998 р. — у Північній Ірландії; «Про поліцію Шотландії» 1967 р., 
«Законом Шотландії про поліцію, громадський порядок і кримі
нальну юстицію» 2006 р. — у Шотландії300 301 302 303 304. Закон «Про 
поліцію» 1996 р. регламентує організаційні аспекти діяльності полі
ції на території Анг лії та Уельсу: визначає кордони зон відповідаль
ності, встановлює структуру управління, визначає характер взаємо
відносин між Міністерством внутрішніх справ і органами 
територіальної поліції305.

Закон «Про поліцію і кримінальні докази» 1984 р. регламентує 
правомочності працівників поліції Англії та Уельсу у справі боротьби 

300 Police Act 1996 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.
legislation.gov.uk/ukpga/1996/16/contents
301 Police and Criminal Evidence Act 1984 [Електронний ресурс]. — Режим досту-
пу : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60/contents
302 Police (Northern Ireland) Act 1998 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/32/contents
303 The Police (Scotland) Act 1967 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.legislation.gov.uk/ukpga/1967/77/contents 
304 Police, Public Order and Criminal Justice (Scotland) Act 2006 [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://www.legislation.gov.uk/asp/2006/10/pdfs/
asp_20060010_en.pdf 
305 Police Act 1996 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.legisla-
tion.gov.uk/ukpga/1996/16/contents 
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зі злочинністю306. Вважається, що головним завданням цього Закону 
є встановлення балансу між повноваженнями поліції і правами 
громадян. Структурно Закон складається з восьми розділів, так зва
них Кодексів практики, що регламентують процедурні питання, 
пов’язані з:

– особистим оглядом громадян;
– обшуком приміщень;
– затриманням громадян і проведенням допиту;
– процедурою ідентифікації громадян і веденням кримінальних 

обліків;
– використання засобів аудіозапису при проведенні допиту підо

зрюваного;
– використання засобів відеозапису при проведенні допиту підо

зрюваного;
– арештом підозрюваного (кодекс прийнятий у 2006 р.);
– утриманням під вартою осіб, що підозрюються в тероризмі 

(кодекс прийнятий у 2006 р).
При цьому необхідно відмітити, що більш докладна регламента

ція процедурних питань проведення розслідування міститься в 
Законі про кримінальні процедури та розслідування 1996 р.307 Закон 
«Про поліцію і кримінальні докази» зазнав значних змін після при
йняття Закону про організовану злочинність і поліцію 2005 р.308 

Норми Закону обов’язкові не тільки для працівників поліції, а й 
для всіх осіб, які проводять кримінальне розслідування, включаючи 
працівників митних органів, військовослужбовців тощо. 

Закон «Про поліцію Північної Ірландії» 1998 р. регламентує 
основні питання життєдіяльності органів поліції певного регіону 
Великої Британії: структуру, управління, фінансування, кадрову 
роботу, підтримання законності і дисципліни, прозорість і підзвіт
ність тощо309.

306 Police and Criminal Evidence Act 1984 [Електронний ресурс]. — Режим досту-
пу : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60/contents
307 Criminal Procedures and Investigation Act 1996 [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/25/contents
308 Serious Organised Crime and Police Act 2005 [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/15/contents 
309 Police (Northern Ireland) Act 1998 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/32/contents
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Закон «Про поліцію Шотландії» 1967 р. регламентує основи 
діяльності органів поліції на території Шотландії: її структуру, систе
му управління, повноваження співробітників, питання забезпечення 
законності тощо310.

У Великій Британії існує чотири види правоохоронних органів, 
що виконують поліцейські функції: 

– територіальна поліція, що виконує основну частину правоохо
ронної діяльності. Цей вид поліції має певну зону відповідальності і 
керується незалежним органом поліцейського управління. Діяльність 
територіальної поліції регламентується відповідно Законом про 
поліцію 1996 р. (Англія та Уельс), Законом про поліцію Шотландії 
1967 р. і Законом про поліцію Північної Ірландії 2000 р.311 312 313;

– спеціальна поліція — загальнонаціональні структури, що воло
діють специфічною юрисдикцією, наприклад Британська тран
спортна поліція; 

– правоохоронні органи, що не належать до поліції;
– інші поліцейські структури, що традиційно (протягом тривало

го часу) або забезпечують правопорядок на строго обмеженій тери
торії (наприклад, портів або національних парків), або виконують 
певні поліцейські функції (наприклад, до прийняття Закону про 
залізниці і транспортну безпеку 2003 р. Британська транспортна 
поліція належала до саме такого виду правоохоронних структур) 314.

Більшість поліцейських Великої Британії належать до територі
альної поліції. Після прийняття присяги вони стають володарями 
повноважень працівника поліції одного з державних утворень краї
ни, Англії та Уельсу, Шотландії або Північної Ірландії. У низці 
випадків працівники поліції можуть частково зберегти ці повнова
ження навіть на території сусіднього утворення. 

310 The Police (Scotland) Act 1967 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.legislation.gov.uk/ukpga/1967/77/contents
311 Police Act 1996 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.
legislation.gov.uk/ukpga/1996/16/contents 
312 Police (Scotland) Act 1967 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.legislation.gov.uk/ukpga/1967/77/contents 
313 Police (Northern Ireland) Act 2000 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/32/contents
314 Railways and Transport Safety Act 2003 [Електронний ресурс]. — Режим досту-
пу : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/20/contents



126

Особливий правовий статус історично має поліція Великого 
Лондона, діяльність якої регламентується Законом про поліцію міста 
Лондона 1829 р.315 Вважається, що цим законом було покладено 
початок формуванню професійної (у сучасному розумінні) поліції. 

Крім територіальної поліції, у Великій Британії функціонує так 
звана спеціальна поліція: Британська транспортна поліція, Поліція 
міністерства оборони і Цивільна поліція з охорони ядерних об’єктів. 
Працівники цих відомств володіють поліцейськими функціями тіль
ки у межах зони своєї відповідальності і тільки в рамках своєї компе
тенції. В разі необхідності персонал цих підрозділів може наділятися 
додатковими поліцейськими повноваженнями (наприклад, під час 
використання особового складу цих служб для охорони громадсько
го порядку).

Законодавство країни дозволяє окремим компаніям або місцевим 
органам влади створювати свої правоохоронні структури. Наприклад, 
десять компаній створили власні відомчі охоронні структури на під
ставі ст. 79 Закону про порти, доки і пірси 1847 р.316 На підставі цього 
закону працівники відомчих охоронних структур володіють повно
цінними поліцейськими повноваженнями як на території самих 
об’єктів, що охороняються, так і в межах однієї милі за периметром 
її кордонів. Крім цього, в країні функціонує низка інших охоронних 
структур, створених на підставі інших законодавчих актів: поліція 
порту Тілбері (Закон про порт Лондона 1968 р.), поліція тунелю 
Мерсі (Закон про графство Мерсісайд 1989 р.), лісова охорона 
Еппінг Форесту (Закон про Еппінг Форест 1878 р.)317 318 319 320. Крім 
цього, на підставі ст. 18 Закону про затвердження указу Міністерства 
будівництва і місцевого управління (про парки і відкриті простори 
Великого Лондона) 1967 р. муніципальні ради Лондона мають право 

315 Metropolitan Police Act [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.
legislation.gov.uk/ukpga/Geo4/10/44. 
316 Harbours, Docks, and Piers Clauses Act 1847 [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/10-11/27
317 Port of London Act 1968 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.
pla.co.uk/display_fixedpage.cfm/id/40
318 County of Merseyside Act 1989 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://hansard.millbanksystems.com/acts/county-of-merseyside-act-1980
319 Лісова зона відпочинку в графстві Ессекс.
320 Epping Forest Act 1878 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.
monad.me.uk/civic/olympic-police/1878act
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наймати охоронців для виконання правоохоронних функцій, 
пов’язаних з реалізацією цього акта на територіях, підвідомчих цим 
радам321. Ці повноваження за своїм обсягом фактично не відрізня
ються від аналогічних повноважень, якими наділені звичайні грома
дяни і тому не можуть вважатися поліцейськими. У Великій Британії 
в разі призначення поліцейського на посаду офіцера по роботі з 
населенням, слідчого, наглядача або конвоїра обсяг його повнова
жень обмежується виключно посадовими повноваженнями, перед
баченими нормами Закону про реформу поліції 2002 р.322 

У країні спостерігається процес передачі низки повноважень, 
пов’язаних з охороною правопорядку, від поліції до охоронних 
структур місцевих органів влади. Так, після прийняття Закону про 
дорожній рух 1991 р. питання забезпечення правопорядку, пов’язані 
з паркуванням автомобілів, були передані у відання органів самоу
правління (за винятком Лондона)323. Керівники органів місцевої 
поліції, а також Британської транспортної поліції наділені правом 
делегувати низку правоохоронних повноважень особам, які не пере
бувають на службі в правоохоронних структурах. Наприклад, праців
ники Агентства з обслуговування водіїв та стандартів транспортних 
засобів володіють повноваженнями щодо зупинки та перевірки 
транспортних засобів324.

Певними правоохоронними повноваженнями володіють і вій
ськовослужбовці. Наприклад, на території Північної Ірландії вій
ськовослужбовці володіють правом зупиняти громадян і транспортні 
засоби, заарештовувати і затримувати громадян терміном до трьох 
годин, входити до приміщень з метою підтримання правопорядку, а 

321 Ministry of Housing and Local Government Provisional Order Confirmation 
(Greater London Parks and Open Spaces) Act 1967 [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.publications.parliament.uk/pa/cm199899/cmselect/cmenvt-
ra/477/477mem23.htm
322 Police Reform Act 2002 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.
legislation.gov.uk/ukpga/2002/30/contents
323 Road Traffic Act 1991 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.
legislation.gov.uk/ukpga/1991/40/contents
324 Агентство з обслуговування водіїв та стандартів транспортних засобів (англ. 
Driver and Vehicle Standards Agency) — британське відомство, що надає послуги, 
пов’язані з ліцензуванням, тестуванням і забезпеченням дотримання водіями і 
операторами законодавства з питань дорожньої безпеки. Докладніше: Driver and 
Vehicle Standards Agency [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://www.
gov.uk/government/organisations/driver-and-vehicle-standards-agency
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також розшукувати викрадених громадян. Для здійснення своїх 
повноважень вони правомочні застосовувати в розумних межах силу. 
Відповідно до Закону про митницю 1979 р. військовослужбовці 
вправі затримувати громадян, які обґрунтовано підозрюються в 
порушенні митного законодавства, а також вилучати товари, що під
лягають конфіскації325.

Деякими правоохоронними повноваженнями наділені й службов
ці місцевих органів влади. Наприклад, входити до приміщень з 
метою перевірки підприємств торгівлі (Закон про святкову торгівлю 
1994 р.), накладати штрафи за забруднення навколишнього середо
вища, нанесення малюнків у недозволених місцях (Закон про під
тримання чистоти і охорону навколишнього середовища 2005 р.) 
тощо326 327. При проведенні розслідувань працівники Незалежної 
комісії з розслідування скарг щодо поліції (Англія та Уельс) володі
ють усім спектром поліцейських повноважень на території відповід
ного державного утворення. Аналогічні повноваження мають і пра
цівники Офісу Поліцейського омбудсмана Північної Ірландії (Указ 
про поліцію і кримінальні докази (що стосується запровадження 
Поліцейського омбудсмана Північної Ірландії 2009 р.)328.

Співробітники Агентства по боротьбі з організованою злочинніс
тю можуть наділятися повноваженнями працівників поліції, митни
ці та імміграційної служби. Це делегування повноважень може бути 
необмеженим і обмеженим (на час і місце проведення операції). 
Співробітники Прикордонного агентства Великої Британії можуть 
наділятися повноваженнями працівників імміграційної служби і/або 
митниці стосовно арешту, затримання і обшуку.

Співробітники служби охорони водних просторів володіють 
повноваженнями щодо забезпечення рибного законодавства. Судові 
пристави наділені повноваженнями щодо реалізації судових рішень і 

325 Customs Management Act 1979 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1979/2
326 Sunday Trading Act 1994 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/20/contents
327 Clean Neighbourhoods and Environment Act 2005 [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/16/contents
328 Police and Criminal Evidence (Application to the Police Ombudsman) Order 
(Northern Ireland) 2009 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.
legislation.gov.uk/nisr/2009/142/contents/made
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арешту громадян. Агентство швидкісних шосе має право наймати 
дорожніх інспекторів і делегувати їм повноваження стосовно регу
лювання руху, установки дорожніх знаків, зупинення транспортних 
засобів тощо. Інспектори лісової охорони володіють владними 
повноваженнями щодо забезпечення законодавства з охорони живої 
природи. Співробітники пожежної охорони і служби порятунку 
мають широке коло повноважень у разі надзвичайних ситуацій, а 
також з розслідування інцидентів, пов’язаних із загоряннями і поже
жами. При виконанні своїх службових обов’язків працівники 
виправних установ володіють повним спектром владних повнова
жень, пов’язаних з підтриманням правопорядку.

Зміцненню законності сприяє також та обставина, що законодав
ство країни приділяє особливу увагу питанням регламентації повно
важень працівників поліції щодо затримання громадян поза терито
рією свого державного утворення. 

Територіальна поліція має право на арешт громадян поза межами 
свого державного утворення (Англії та Уельсу, Північної Ірландії або 
Шотландії) в таких випадках:

– за наявності ордеру на арешт;
– за скоєння злочину, здійсненого на території свого державного 

утворення навіть за відсутності ордеру на арешт;
– за скоєння злочину, здійсненого поза межами свого державного 

утворення навіть за відсутності ордеру на арешт;
– в порядку надання взаємодопомоги.
У низці випадків працівники поліції можуть здійснювати арешти 

за межами свого державного утворення за наявності ордера на арешт, 
ордера на затримання, а також ордера на арешт свідка (Англія, Уельс 
або Північна Ірландія), ордера на примусову доставку (до суду, в 
психіатричний лікувальний заклад тощо), ордера на доставку до 
місця позбавлення волі та ордера на арешт свідка (Шотландія). 
Ордер, виданий в одному з державних утворень, може бути реалізо
ваний будьяким поліцейським або з того державного утворення, що 
видав ордер, або з державного утворення, де він повинен бути реалі
зований.

При реалізації ордера, виданого в Шотландії, на території 
Англії, Уельсу або Північної Ірландії, і працівник поліції, який 
здійснює арешт, і особа, яка підлягає арешту, мають такі ж права, 
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якби цей арешт здійснювався на території Шотландії. При реалі
зації ордера, виданого в Англії, Уельсі або Північній Ірландії, 
працівники поліції володіють правом застосування розумної сили 
і наділяються специфічними правами на здійснення обшуку, що 
передбачені ст. 139 Закону про кримінальну юстицію і громад
ський порядок 1994 р.329

Якщо працівник обґрунтовано підозрює, що ця особа скоїла або 
зробила спробу вчинити злочин на території свого державного утво
рення, але в цей час перебуває за його межами, то він правомочний 
або заарештувати її (Англія, Уельс або Північна Ірландія), або затри
мати його (Шотландія). При цьому працівники поліції діють у суво
рій відповідності до вимог свого національного законодавства. 
Наприклад, працівник поліції Англії та Уельсу повинен керуватися 
правилами необхідності арешту, що передбачені ст. 24 Закону про 
поліцію і кримінальні докази 1984 р., якщо це відбувається на тери
торії Англії та Уельсу, а працівник поліції Північної Ірландії — нор
мами ст. 26 Статуту про поліцію і кримінальні докази Північної 
Ірландії 1989 р. У разі арешту заарештований буде доставлений330 331:  

— у Шотландії — до найближчого відділу поліції або до відділу, 
що веде розслідування цього злочину (на території Англії, Уельсу або 
Північної Ірландії);

– в Англії або Уельсі — до найближчого відділу поліції (Шотландія) 
або до відділу, що веде розслідування цього злочину (Шотландія), до 
найближчого уповноваженого відділу поліції (Північна Ірландія) або 
до найближчого уповноваженого відділу поліції, що веде розсліду
вання (Північна Ірландія);

– у Північній Ірландії — до найближчого уповноваженого відділу 
поліції (Англія та Уельс) або до відділу поліції того району, де про
водиться розслідування (Англія та Уельс), до найближчого відділу 
поліції (Шотландія) або до відділу поліції того району, де проводить
ся розслідування (Шотландія).

329 Criminal Justice and Public Order Act 1994 [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/33/contents
330 Police and Criminal Evidence Act 1984 [Електронний ресурс]. — Режим досту-
пу : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60/contents 
331 Police and Criminal Evidence (Northern Ireland) Order 1989 [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://www.legislation.gov.uk/nisi/1989/1341/contents
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Особа, затримана за таких обставин:
– в Англії або Уельсі — буде доставлена до найближчого відділу 

поліції (Шотландія), або до відділу поліції того району, де прово
диться розслідування (Шотландія), до найближчого уповноваженого 
відділу поліції (Англія та Уельс);

– у Північній Ірландії — буде доставлена до найближчого відділу 
поліції (Шотландія), або до відділу поліції того району, де прово
диться розслідування (Шотландія), або до найближчого уповнова
женого відділу поліції (Північна Ірландія).

Затримання в цьому випадку буде обмежено чотирма годинами, а 
в Шотландії — шістьма.

Працівник поліції одного державного утворення на території 
іншого володіє таким же правом на арешт, як і працівник цього 
утворення. 

Працівник поліції Англії та Уельсу:
– на території Шотландії володіє такими ж правами, як і поліцей

ський Шотландії;
– на території Північної Ірландії — такими ж правами, як і полі

цейський Північної Ірландії, передбаченими ст. 26 Статуту про полі
цію і кримінальні докази Північної Ірландії 1989 р. (правилами необ
хідності арешту).

Працівник поліції Шотландії: 
– на території Англії та Уельсу володіє такими ж правами, як і 

поліцейський Англії та Уельсу, передбаченими ст. 24 Закону про 
поліцію і кримінальні докази 1984 р. (правилами необхідності 
арешту)332;

– на території Північній Ірландії — такими ж правами, як і полі
цейський Північної Ірландії, передбаченими ст. 26 Статуту про полі
цію і кримінальні докази Північної Ірландії 1989 р. (передбаченими 
ст. 24 Закону про поліцію і кримінальні докази 1984 р. (правилами 
необхідності арешту)333 334.

Працівник поліції Північної Ірландії:

332 Police and Criminal Evidence Act 1984 [Електронний ресурс]. — Режим досту-
пу : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60/contents 
333 Там само.
334 Police and Criminal Evidence (Northern Ireland) Order 1989 [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://www.legislation.gov.uk/nisi/1989/1341/contents 
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– на території Шотландії володіє такими ж правами, як і поліцей
ський Шотландії;

– на території Англії та Уельсу володіє такими ж правами, як і 
поліцейський Англії та Уельсу, передбаченими ст. 24 Закону про 
поліцію і кримінальні докази 1984 р. (правилами необхідності 
арешту)335 336.

Коли працівник поліції здійснює арешт на території Англії та 
Уельсу, він зобов’язаний діяти відповідно до норм ст. 28 (інформу
вання про арешт), ст. 30 (доставляння до уповноваженого на це від
ділу) і ст. 32 (здійснення обшуку під час арешту) Закону про поліцію 
і кримінальні докази 1984 р.337 При здійсненні арешту на території 
Шотландії заарештований володіє такими ж правами, як і житель 
Шотландії, а працівник поліції — правами і обов’язками поліцей
ського Шотландії. Якщо працівник поліції здійснює арешт на тери
торії Північної Ірландії, він зобов’язаний діяти відповідно до норм 
ст. 30 (інформування про арешт), ст. 33 (доставляння до уповноваже
ного на це відділу) і ст. 34 (здійснення обшуку під час арешту) 
Статуту про поліцію і кримінальні докази Північної Ірландії 1989 р.338

При наданні допомоги іншим органам прикомандировані полі
цейські володіють такими ж правами і обов’язками, як і працівники 
місцевих органів. Працівники поліції, що відповідають за перемі
щення затриманих, володіють одними і тими ж правами, незалежно 
від свого місцеположення. Точно так само, незалежно від свого міс
цеположення, працівники поліції мають право на арешт відповідно 
до ст. 41, а також правом на обшук згідно зі ст. 43 Закону про теро
ризм 2000 р. за наявності підстав підозрювати особу в причетності до 
терористичної діяльності (ст. 40)339.

В Англії та Уельсі територіальні підрозділи поліції підзвітні так 
званим Органам управління поліцією, які складаються, як правило, 
з трьох мирових суддів, дев’яти місцевих радників і п’яти незалежних 

335 Police and Criminal Evidence Act 1984 [Електронний ресурс]. — Режим досту-
пу : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60/contents 
336 Там само.
337 Там само.
338 Police and Criminal Evidence (Northern Ireland) Order 1989 [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://www.legislation.gov.uk/nisi/1989/1341/contents 
339 Terrorism Act 2000 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.
legislation.gov.uk/ukpga/2000/11/contents
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членів. Поліція Північної Ірландії підзвітна Раді поліції Північної 
Ірландії. У Шотландії поліція підзвітна, як правило, органам місце
вої влади. З 2004 р. Британська транспортна поліція і Поліція з охо
рони ядерних об’єктів підзвітна своїм Органам управління поліцією. 
За ефективністю діяльності територіальної поліції стежать 
Королівська поліцейська інспекція (Англія та Уельс) і Королівська 
поліцейська інспекція Шотландії. Інспекція, за особливою заявкою, 
може інспектувати також підрозділи спеціальної поліції країни 
(наприклад, Британську транспортну поліцію і Поліцію з охорони 
ядерних об’єктів), а з 2004 р. — підрозділи Королівської митниці і 
Агентства з боротьби з організованою злочинністю, а також слідчі 
підрозділи Королівської військової поліції та Поліції острова Мен.

До 1 квітня 2007 р. Королівська поліцейська інспекція Шотландії 
відповідала і за роботу зі скаргами населення щодо працівників полі
ції. З 1 квітня 2007 р. відповідно до вимог Закону Шотландії про 
поліцію, громадський порядок і кримінальну юстицію 2006 р. ця 
функція була передана Комісару з питань розгляду скарг щодо полі
ції Шотландії340.

Внутрівідомчі акти відіграють важливу роль у регламентації та 
забезпеченні законності в діяльності правоохоронних органів. У дер
жавах, де муніципальна модель охорони правопорядку є доміную
чою, акти цього виду можуть регулювати такі важливі аспекти діяль
ності поліції, як застосування сили, а також порядок проведення 
розслідувань у цій сфері. 

Прикладом може слугувати Управління поліції СанФранцис
ко341 342 343. На відміну від загальноприйнятої думки, процедура засто
сування табельної зброї чітко регламентована наказом по Управлінню 

340 Police, Public Order and Criminal Justice (Scotland) Act 2006 [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://www.legislation.gov.uk/asp/2006/10/pdfs/
asp_20060010_en.pdf 
341 Наприклад, Правила застосування сили. Use of Force. General Order. Rev. 
10/04/95. San Francisco Police Department [Електронний ресурс]. — Режим досту-
пу : http://sf-police.org/Modules/ShowDocument.aspx?documentid=14790
342 Use of Firearms. General Order [Електронний ресурс]. / San Francisco Police 
Department. — Режим доступу : http://sf-police.org/Modules/ShowDocument.
aspx?documentid=14789
343 Investigation of Officer Involved Shootings and Discharges. General Order 
[Електронний ресурс]. / San Francisco Police Department. — Режим доступу : 
http://sf-police.org/Modules/ShowDocument.aspx?documentid=14739
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від 1 листопада 1995 р № 5.02. Працівникам поліції забороняється 
застосовувати вогнепальну зброю, крім зазначених у наказі випадків 
і лише тоді, коли всі інші засоби були вичерпані. Прийняттю рішен
ня про застосування зброї повинен передувати аналіз ситуації, що 
склалася: характер і реальність загрози, ймовірність залучення до 
інциденту третіх осіб, характер злочину, що був скоєний, схильність 
підозрюваного до агресії тощо.

Застосування вогнепальної зброї дозволено у таких випадках:
– для самозахисту, коли у працівника поліції є достатньо підстав 

вважати, що існує реальна небезпека його життю і здоров’ю; 
– для забезпечення захисту іншої особи, коли у працівника полі

ції є достатньо підстав вважати, що існує реальна небезпека його 
життю і здоров’ю;

– у працівника поліції є достатньо підстав вважати, що підозрю
ваний скоїв або намагався скоїти тяжкий злочин з використанням/
загрозою використання смертоносної зброї;

– у працівника поліції є достатньо підстав вважати, що підозрю
ваний може заподіяти смерть або тяжке тілесне ушкодження в разі 
зволікання з арештом;

– для здійснення арешту, коли інші заходи були вже вичерпані;
– для умертвіння небезпечної тварини, що отримала тяжкі трав

ми, з метою полегшення страждань, коли застосування інших захо
дів не вважається можливим;

– для подачі сигналу, коли застосування інших заходів не вважа
ється можливим.

Застосування вогнепальної зброї заборонено:
– як засіб оповіщення;
– в автомобіль /з автомобіля, що рухається, за винятком випадків, 

передбачених цим наказом (захист життя і здоров’я самого праців
ника поліції та інших осіб);

– у разі скоєння нетяжких злочинів за винятком випадків, перед
бачених цим наказом (захист життя і здоров’я самого працівника 
поліції та інших осіб);

– у випадках, що не потребують втручання поліції;
– у бік автомобіля, що рухається, з метою його зупинки.
Хоча наказом заборонено витягувати зброю із кобури в громад

ських місцях без особливої потреби, документ дозволяє витягувати 
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зброю будьякого разу, коли працівник поліції має підстави вважати 
наявність небезпеки для себе і третіх осіб. При цьому поліцейський 
повинен бути в змозі аргументувати свої дії нормами цього наказу. 

Будьяке застосування вогнепальної зброї вимагає надання 
рапорту керівництву344.

Процедура проведення розслідувань за фактом застосування вог
непальної зброї регламентується наказом Управління від 21 вересня 
1995 р № 8.11 «Про проведення розслідувань за фактами застосуван
ня працівниками поліції вогнепальної зброї»345. Наказом передбаче
ні різні процедури розслідувань залежно від того, чи спричинило 
застосування зброї смерть/тяжкі тілесні ушкодження, чи ні. У разі 
смерті розслідування проводиться відділом з розслідування вбивств і 
офісом окружного прокурора. Якщо застосування вогнепальної 
зброї не привело до людських жертв, то розслідування проводиться 
відділом управлінського контролю або в разі наявності скарг грома
дян — офісом по роботі зі скаргами населення. 

У разі смертельного результату працівник поліції зобов’язаний 
сповістити вузол оперативного зв’язку, свого безпосереднього 
начальника і поліцейського керівника того району, де мав місце 
інцидент. Вузол оперативного зв’язку, у свою чергу, сповіщає бюро 
польових операцій (а в нічний час — оперативний центр). Бюро або 
центр зобов’язані довести до відома про те, що трапилося: інспекто
рів з розслідування вбивств, групу швидкого реагування, відділ 
управлінського контролю, офіс окружного прокурора, начальника 
працівника поліції, який здійснив постріл, главу комісії з розсліду
вання інцидентів, пов’язаних із застосуванням вогнепальної зброї, 
офіс по роботі зі скаргами населення, юридичний відділ, начальника 
відділу управління ризиками та секретаря поліцейської комісії. 
Працівник поліції, який застосував зброю, звільняється від своїх 
прямих обов’язків терміном ні менше ніж 10 діб та тимчасово відря
джається в підпорядкування бюро польових операцій. Це рішення 

344 Use of Firearms. General Order [Електронний ресурс]. / San Francisco Police 
Department. — Режим доступу : http://sf-police.org/Modules/ShowDocument.
aspx?documentid=14789
345 Investigation of Officer Involved Shootings and Discharges. General Order 
[Електронний ресурс]. / San Francisco Police Department. — Режим доступу : 
http://sf-police.org/Modules/ShowDocument.aspx?documentid=14739
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має виключно адміністративний характер і не повинно розглядатися 
як покарання. Протягом п’яти робочих днів після інциденту керів
ник органу поліції повинен скликати комісію для вирішення питан
ня щодо доцільності повернення того, хто стріляв, до виконання 
своїх прямих обов’язків. До складу комісії повинні входити: пред
ставник відділу психологічного забезпечення; керівники відділу з 
розслідування вбивств; заступник керівника органу; безпосередній 
начальник того, хто стріляв; куратор служби, до складу якої входить 
той, хто стріляв; начальники відділу управлінського контролю, слід
чого відділу, а також відділу управління ризиками. Рішення комісії 
доповідається письмовим рапортом безпосередньо поліцейській 
комісії. Копія рапорту направляється директору офісу по роботі зі 
скаргами населення. Рапорт вкладається в особову справу поліцей
ського як документ закритого характеру, доступ до якого з боку сто
ронніх осіб є можливим тільки за ордером суду. Рішення про допуск 
поліцейського до виконання своїх прямих обов’язків приймається 
на найближчому засіданні поліцейської комісії в присутності керів
ника органу поліції. Виходу на службу має передувати проведення 
дебрифінгу групою оперативного реагування та проходження додат
кової навчальної перепідготовки. Саме розслідування проводиться 
відділом з розслідування вбивств і відділом управлінського контро
лю. Протягом 45 діб після інциденту розслідування повинно бути 
закінчено відділом та передано голові комісії з розгляду інцидентів, 
пов’язаних із застосуванням вогнепальної зброї. Адміністративне 
розслідування, що проводиться службою розслідувань відділу управ
лінського контролю, повинно бути закінчено і передано голові комі
сії з розгляду інцидентів, пов’язаних із застосуванням вогнепальної 
зброї, протягом 60 діб. Комісія з розгляду інцидентів, пов’язаних із 
застосуванням вогнепальної зброї, повинна провести своє перше 
засідання протягом 30 діб з дня отримання матеріалів від служби роз
слідування відділу управлінського контролю. Комісія повинна закін
чити проведення свого розслідування протягом 120 діб з дня свого 
першого засідання.

Якщо застосування зброї не привело до смертельного результату 
або поранення, тоді той, хто стріляв, обов’язаний сповістити полі
цейського керівника того району, де мав місце інцидент, а той, у 
свою чергу, — начальника працівника поліції, який здійснив 
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постріл346. Розслідування проводиться начальником працівника 
поліції, який здійснив постріл, який може доручити розслідування 
іншому працівнику поліції. Але навіть і в цьому випадку цей началь
ник несе відповідальність за якість розслідування, що повинно бути 
проведено протягом 45 діб з дня інциденту. Працівник поліції, який 
застосував вогнепальну зброю, звільняється від своїх прямих 
обов’язків терміном не менше п’яти діб і тимчасово відряджається до 
Бюро польових операцій. Рішення про повернення працівника до 
виконання своїх прямих обов’язків приймається керівником органу 
поліції за рекомендацією безпосереднього начальника того, хто стрі
ляв, та голови Бюро. 

В разі здійснення пострілу працівник поліції повинен поставити 
зброю на запобіжник і прибрати його в кобуру. Забороняється пере
заряджати зброю або отримувати з неї магазин. Працівник поліції 
зобов’язаний вжити заходів щодо надання своєчасної медичної 
допомоги потерпілому, охорони місця пригоди, виявлення свідків 
інциденту тощо. Після прибуття на місце події безпосередній началь
ник того, хто стріляв, повинен перепровадити його з місця події. 
Якщо до інциденту було залучено кілька поліцейських, то їх необхід
но ізолювати один від одного до проведення допиту інспекторами 
відділу з розслідування вбивств. При проведенні розслідування під
слідні користуються всіма правами, передбаченими Біллем про 
права працівників поліції347. 

2.2. Форми державного та громадського контролю  
за дотриманням поліцією вимог закону

В силу децентралізованого (муніципального) характеру організа
ції поліцейської справи в США завдання контролю за дотриманням 
працівниками поліції конституційних прав громадян покладається 

346 Особа командного складу, що відповідає за цю ділянку території. 
347 Білль про права працівників поліції ( англ. — Police Officers Bill of Rights) — 
законодавчий акт штату Каліфорнія, що закріплює основні громадянські права 
працівників поліції. Докладніше: California Police Officers Bill of Rights 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://backthebadge.wordpress.com/
california-police-officers-bill-of-rights/
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на підрозділи внутрішнього (відомчого) контролю органів поліції, 
муніципальні структури та громадські організації. 

Підрозділи внутрішнього контролю органів поліції відповідають 
за розслідування порушень професійної етики, законності, різних 
подій з боку працівників поліції. Підрозділи можуть мати різні 
назви: наприклад, «внутрішніх справ», «професійних стандартів», 
«генеральної інспекції», професійної відповідальності» тощо. Ці під
розділи зазвичай підпорядковуються безпосередньо начальнику 
органу або дирекції цивільних комісарів поліції. Діяльність підрозді
лів при проведенні внутрішніх розслідувань регламентується осо
бливими правилами.

Організація відомчого контролю за дотриманням законності в 
діяльності муніципальної поліції в США може бути продемон
стрована на прикладі Управління поліції міста СанФранциско 
(УПСФ).

Завдання здійснення відомчого контролю за дотриманням закон
ності в повсякденній діяльності поліції покладається на управління 
начальника штабу, який координує діяльність відділів по зв’язках з 
населенням, комплектування особового складу, по зв’язках із засо
бами масової інформації та управління ризиками. Відділ по зв’язках 
з населенням відповідає за гармонізацію відносин між УПСФ і гро
мадою. Основним завданням відділу комплектування особового 
складу є залучення найбільш гідних кандидатів для служби в поліції. 
Головним напрямом роботи відділу по зв’язках із засобами масової 
інформації є створення позитивного іміджу самого УПСФ та його 
працівників серед громадян. Практичні завдання по реалізації конт
ролю за дотриманням законності покладені на відділ управління 
ризиками і його п’ять структурних підрозділів: відділення внутріш
ніх справ (адміністративне), внутрішніх справ (кримінальне), юри
дичне відділення і відділення забезпечення рівних можливостей. 
Відділення внутрішніх справ (адміністративне) відповідає за прове
дення внутрішніх розслідувань за фактами порушень встановлених 
службових процедур працівниками управління. На органи внутріш
ніх справ (кримінальні) покладене завдання проведення розсліду
вань обвинувачень у скоєнні злочинів працівниками поліції. Одним 
із завдань юридичного відділу, зокрема так званої секції Брейді, є 
забезпечення дотримання працівниками поліції законності та етич
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них норм при проведенні розслідувань348. Відділ професійних стан
дартів відповідає, зокрема, за організацію роботи з попередження 
порушень законності працівниками поліції. Відділ забезпечення 
рівних можливостей, у разі необхідності, проводить розслідування 
порушень дискримінаційного характеру (рис. 2.24)349.

Рисунок 2.24. Структура організації відомчого контролю  
за дотриманням законності  

в діяльності Управління поліції СанФранциско (США)

При УПСФ діє Громадська рада, до завдань якої належить визна
чення головних напрямів розвитку поліції, проведення слухань з 
питань дотримання законності в діяльності Управління, вжиття захо
дів дисциплінарного характеру за фактами порушень з боку працівни

348 Секція отримала свою назву від імені гучного процесу Брейді проти штату 
Меріленд 1963 р., коли при розгляданні справи про вбивство звинувачення утаїло 
від одного з обвинувачених критично важливі свідчення. Докладніше: Brady v. 
Maryland [Електронний ресурс]. / Wikipedia, the free encyclopedia. — Режим 
доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/Brady_v._Maryland
349 San Franсisco Police Department. Office of the Chief of Staff [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://sf-police.org/index.aspx?page=3209
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ків поліції, розгляд апеляційних скарг на дисциплінарні покарання, 
що були накладені начальником поліції СанФранциско. Громадська 
рада складається з семи членів, комісарів, призначених мером і нагля
довою радою міста350. Раді підпорядковується офіс по роботі зі скарга
ми населення. Завданням офісу є оперативний, об’єктивний та неупе
реджений розгляд скарг населення на адресу працівників поліції 
СанФранциско і підготовка рекомендацій щодо профілактики пору
шень законності. Офіс є підрозділом міської мерії і функціонує на 
підставі Хартії СанФранциско (розділ 4.127) 1982 р. Офіс комплекту
ється працівниками, які ніколи не працювали в поліції Сан
Франциско. Процедура розгляду скарг є така. Скарга розглядається 
працівниками офісу. Якщо скарга визнана обґрунтованою, справа 
направляється до контрольного відділу УПСФ. Звідти справа переда
ється з відповідними рекомендаціями до відділу управління ризиками 
і потім — начальнику Управління для прийняття остаточного рішення 
або передачі справи на розгляд Громадської ради351. 

У США діє велика кількість неурядових організацій, некомерцій
них проектів, як регіональних, так і загальнонаціональних, спрямо
ваних на зміцнення законності в діяльності правоохоронних органів, 
підвищенні рівня їх прозорості і підзвітності громадськості. 

Прикладом такої загальнонаціональної нерядової організації 
може слугувати Національна асоціація громадського контролю за 
діяльністю правоохоронних органів (НАГКПО), створена в 1995 р. у 
штаті Меріленд. Організація об’єднує в своїх рядах як фізичних, так 
і юридичних осіб. НАГКПО ставить за мету зміцнення громадського 
контролю за роботою поліції через освітню діяльність, надання тех
нічної допомоги правоохоронцям, поширення передового досвіду, 
організації обміну інформацією, а також співробітництва з держав
ними органами і громадськістю. Організація надає також інформа
ційну і консультативну підтримку особам і організаціям, які займа
ються правоохоронною діяльністю352.

350 Police Commission. San Francisco Police Department [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://sf-police.org/index.aspx?page=2572
351 Office of Citizen Complaints. City and County Of San Francisco [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://www.sfgov3.org/index.aspx?page=419
352 National Association for Civilian Oversight of Law Enforcement [Електронний 
ресурс] — Режим доступу : http://www.nacole.org
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Засоби зі зміцнення законності, які вживаються поліцією за 
наполяганням громадськості, або самою громадськістю, можуть 
бути найрізноманітнішими. Одним із найбільш ефективних методів 
вважається застосування заходів відеозапису. Наприклад, значного 
поширення набула установка відеокамер на приладовій дошці 
патрульних автомобілів поліції. Є пропозиції щодо обладнання віде
окамерами навіть поліцейських електрошокерів353. Високу ефектив
ність продемонструвало розповсюдження в Інтернеті відеороликів із 
записами поліцейських зловживань. Інститут Като рекомендує фік
сувати засобами відеозапису всі проникнення поліції в приватні 
житла громадян без попереднього сповіщення (до яких належать 
стук або дзвінок у двері)354. Активісти правозахисної організації 
«Контроль за поліцією» організовують патрулювання населених 
пунктів з метою виявлення порушень з боку працівників поліції і 
фіксування цих порушень засобами відеозапису355. У низці міст 
афроамериканська Партія чорних пантер практикує організацію 
супроводження поліцейських патрулів з метою запобігання пору
шенню прав національних меншин, насамперед чорношкірих356.

У Великій Британії система органів зовнішнього незалежного 
контролю за діяльністю поліції побудована за регіональним принци
пом і включає Незалежну комісію з розгляду скарг щодо поліції в 
Англії та Уельсі, Офіс Поліцейського омбудсмана в Північній Ірландії 
та Офіс комісара з питань розгляду скарг щодо поліції в Шотландії.

Незалежна комісія з розгляду скарг щодо поліції Англії та Уельсу 
(НКСП) є державним неурядовим органом, який відповідає за 

353 Jeff Schweers. Police buying Taser Cams for stun gun accountability [Електронний 
ресурс]. / Jeff Schweers //USA TODAY. — Режим доступу : http://usatoday30.
usatoday.com/news/nation/2010-10-28-tasercams28_ST_N.htm
354 Інститут Като — американська громадська організація, яка займається, зокре-
ма, забезпеченням прав людини. Докладніше: The Cato Institute [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://www.cato.org
355 Контроль за поліцією (англ. Copwatch) — правозахисна організація, заснована 
в Каліфорнії в 1990 р., діє на території США і Канади з метою документування і 
запобігання порушенням законності з боку поліції, насамперед щодо неправомір-
ного застосування сили. 
356 Партія чорних пантер (англ. Black Panther Party for Self-Defense) — афроамери-
канська організація, зорієнтована на захист громадянських прав чорношкірого 
населення. Була активною в США із середини 1960-х до 1970-х років. Докладніше: 
Black Panther Party [Електронний ресурс]. / Wikipedia, the free encyclopedia. — 
Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Panther_Party
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об’єктивний розгляд скарг населення на дії поліції357. Хоча діяль
ність Комісії фінансується з бюджету Міністерства внутрішніх справ, 
вона відповідно до закону є органом, незалежним від поліції, уряду, 
політичних партій та інших владних структур. З 2006 р. комісія пра
цює зі скаргами також щодо працівників митниці і Агентства з 
боротьби з організованою злочинністю, а з 2008 р. — і стосовно пра
цівників прикордонної охорони. Комісія була створена відповідно 
до Закону про реформування поліції 2002 р. і почала свою практичну 
діяльність 1 квітня 2004 р., замінивши Відомство з питань скарг на дії 
поліції, що існувало раніше. 

Керівництво Комісією здійснює голова, який призначається коро
левою, і 12 комісарів, що призначаються міністром внутрішніх справ358. 
Кожен з комісарів відповідає за конкретний вид розслідування, 
наприклад, за фактами застосування вогнепальної зброї, смерті в міс
цях позбавлення волі, інцидентів з участю неповнолітніх тощо. 
Безпосереднє керівництво здійснюється виконавчим директором, 
який суміщає цю посаду з посадою фінансового директора, що під
звітний фінансовому директору Міністерства внутрішніх справ і пар
ламенту. Термін повноважень провідних керівників Комісії — п’ять 
років. Усі призначення здійснюються на конкурсній основі. Засідання 
Комісії проводяться один раз на два місяці з попереднім розміщенням 
оголошення на сайті НКСП. Регіональні офіси Комісії знаходяться в 
Лондоні, Кардифі, Коулвіллі, Сейлі та Уейкфілді359 360 361.

Метою діяльності Комісії є підвищення рівня довіри населення 
до системи подачі скарг на дії працівників поліції, що існує в країні. 
Цю мету Комісія планує реалізувати шляхом підвищення стандартів 

357 Державний неурядовий орган — державна установа, яка виконує спеціальні 
завдання виконавчого, консультативного, юридичного або моніторингового 
характеру, фінансується з державного бюджету і в класичному випадку підзвітна 
тільки парламенту. Докладніше: Non-departmental public body [Електронний 
ресурс]. / Wikipedia, the free encyclopedia. — Режим доступу : http://en.wikipedia.
org/wiki/Non-departmental_public_body 
358 Ні за яких обставин на посади комісарів не можуть бути призначені діючі або 
колишні працівники поліції або митниці.
359 Коулвілл (англ. Coalville) — місто в центральній Англії з населенням близько 
33 000 осіб.
360 Сейл (англ. Sale) — передмістя м. Манчестера у західній Англії з населенням 
55 000 осіб. 
361 Уейкфілд (англ. Wakefield) — місто в північній Англії з населенням близько 
77 000 осіб. 
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розгляду скарг органами поліції за дорученням НКСП або через про
ведення своїх власних розслідувань. У період з 1 квітня 2004 р. по 
31 березня 2009 р. НКСП провела 353 власних розслідування та здій
снила контроль за проведенням 759 розслідувань щодо працівників 
поліції. Крім цього, вона щорічно розглядає близько 4500 апеляцій з 
боку самих працівників поліції.

Більшість скарг населення на дії поліції розглядається відділами 
професійних стандартів відповідних органів поліції. НКСП проводить 
розслідування тільки найбільш серйозних заяв, наприклад, пов’язаних 
зі смертю в місцях позбавлення волі, застосуванням вогнепальної 
зброї, дорожньотранспортними подіями зі смертельним результатом 
або скоєнням поліцейським тяжкого злочину. Органи поліції можуть 
звертатися в комісію з клопотанням про проведення розслідування 
подій, що мають широкий громадський резонанс. Виділяються чоти
ри види розслідувань: незалежні розслідування (проводяться праців
никами НКСП під керівництвом відповідного комісара); розслідуван
ня, що проводяться працівниками відділів професійних стандартів під 
керівництвом Комісії; розслідування, що проводяться самостійно 
працівниками відділів професійних стандартів (НКСП тільки визна
чають загальні напрями розслідування і отримують матеріали справи 
лише після його закінчення); локальні розслідування, що проводяться 
працівниками підрозділів професійних стандартів (заявники мають 
право звертатися до НКСП з апеляцією після закінчення розслідуван
ня). Слідчі Комісії не є працівниками поліції, але володіють їх права
ми стосовно проведення розслідувань. 

Підвищення рівня довіри населення до системи контролю за 
поліцією, яка існує в Англії та Уельсі, експерти пов’язують з так зва
ною охоронною функцією, що виконується Комісією. Роль НКСП 
як гаранта ефективності системи контролю зводиться до виконання 
чотирьох основних завдань: 

– встановлення та підтримання стандартів у справі розгляду скарг 
населення;

– внесення пропозицій щодо підвищення ефективності діяльнос
ті поліції;

– підвищення рівня доступності системи подання скарг;
– підвищення рівня довіри населення до системи подання скарг, 

що існує.
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Для виконання поставлених перед нею завдань Комісія володіє 
такими основними повноваженнями щодо:

– проведення розслідувань за фактами передбачуваних зловжи
вань з боку поліції;

– проведення інспекцій;
– видання керівних вказівок;
– внесення пропозицій щодо вдосконалення діяльності поліції;
– підготовки доповідей на ім’я міністра внутрішніх справ;
– підготовки інших доповідей у межах своєї компетенції;
– витребування інформації від органів поліції;
– доступу до всіх приміщень, займаних поліцією з метою прове

дення інспекції;
– визначення органів, відповідальних за прийом скарг громадян. 
У своїй діяльності Комісія тісно співпрацює з Королівською 

поліцейською інспекцією і Асоціацією старших офіцерів поліції 
тощо362 363.

Громадськість країни регулярно порушує питання щодо стану 
дотримання законності працівниками поліції та ефективності 
зовнішнього контролю з боку Незалежної комісії з розгляду скарг 
стосовно поліції Англії та Уельсу. Так, журнал «Економіст» писав у 
2009 р.: «Перевертні в погонах ... рідко притягуються до відповідаль
ності: ніхто з поліцейських так і не був засуджений за незаконне 
застосування зброї, хоча тільки за останні десять років було зафіксо
вано не менше 400 смертельних випадків. Або НКСП перевантажена 
роботою, або вона не заслуговує літери «Н» [незалежна] у своїй 
назві»364.

362 Королівська поліцейська інспекція (англ. Her Majesty’s Inspectorate of 
Constabulary) — поліцейська структура у Великій Британії, що відповідає за 
інспектування органів поліції. Заснована в 1856 р., реорганізована в 1996 р. 
Докладніше: Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary [Електронний ресурс]. / 
Wikipedia, the free encyclopedia. — Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/
Her_Majesty’s_Inspectorate_of_Consta bulary 
363 Асоціація старших офіцерів поліції (англ. The Association of Chief Police 
Officers) — недержавна організація, спрямована на вдосконалення поліцейської 
діяльності у Великій Британії. Заснована в 1948 р. Докладніше: Association of 
Chief Police Officers [Електронний ресурс]. / Wikipedia, the free encyclopedia. — 
Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Chief_Police_
Officers 
364 The camera is mightier than the sword [Електронний ресурс]. / The Economist. — 
Режим доступу : http://www.economist.com/node/13497460
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Головним органом, який відповідає за здійснення зовнішнього 
контролю за поліцією в Північній Ірландії, є Офіс Поліцейського 
омбудсмана (ОПОПІ), що почав свою роботу на початку листопада 
2000 р. у Белфасті. 

Офіс є державним неурядовим органом. Омбудсман призначаєть
ся Королевою на термін сім років. Омбудсман підзвітний Асамблеї 
Північної Ірландії через міністра юстиції. Фінансування офісу здій
снюється через Міністерство юстиції Північної Ірландії. Таким 
чином, чітко виражений регіональний характер статусу ОПОПІ роз
глядається експертами як ще один крок на шляху забезпечення 
реальної автономії Північної Ірландії. 

Правову базу діяльності Офісу становлять Закон про Північну 
Ірландію 1998 р., Закон про поліцію в редакціях від 1998, 2000 і 
2003 рр., Закон про права людини в Північній Ірландії 1998 р., Закон 
про регулювання слідчих повноважень 2000 р., Закон про захист 
інформації 1998 р., Закон про свободу інформації 2000 р., Указ про 
надання інформації в суспільних інтересах у Північній Ірландії 
1998 р. тощо365 366 367 368 369 370 371 372 373 374. Вимоги етичного характеру 
до діяльності працівників ОПОПІ містяться в Етичному кодексі 
Поліцей ського омбудсмана Північної Ірландії.

365 Northern Ireland Act 1998 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/47/contents
366 Police (Northern Ireland) Act 1998 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/32/contents
367 Police (Northern Ireland) Act 2000 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/32/contents 
368 Police (Northern Ireland) Act 2003 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/6/contents 
369 Human Rights Act 1998 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.
legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/contents
370 Regulation of Investigatory Powers Act 2000 [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/23/contents
371 Data Protection Act 1998 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29/contents
372 Freedom of Information Act 2000 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/36/contents
373 The Public Interest Disclosure (Northern Ireland) Order 1998 [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://www.legislation.gov.uk/nisi/1998/1763/contents
374 Code of Ethics [Електронний ресурс]. / Police Ombudsman for Northern 
Ireland. — Режим доступу : http://www.policeombudsman.org/PONI/
files/62/620eb 5b2-9161-49a4-9f9d-6e4ff5acac49.PDF



146

Офіс Поліцейського омбудсмана відповідає за:
– забезпечення функціонування ефективної, економної і неза

лежної системи розгляду скарг на дії поліції;
– підтримання довіри населення до поліції і державних службов

ців;
– дотримання всіх вимог конфіденційності;
– організацію розгляду скарг громадян і проведення за необхід

ністю розслідувань за фактами порушень з боку поліції;
– проведення за необхідністю розслідувань за фактами порушень 

з боку поліції навіть за відсутності відповідних скарг громадян; 
– розгляд питань про неформальне розв’язання скарг;
– подання рекомендацій прокурору щодо кримінального пере

слідування працівників поліції;
– подання рекомендацій керівництву поліції за фактами пору

шень з боку поліцейських;
– надання щорічної доповіді Державному секретарю375; 
– оновлення кожні п’ять років правової бази діяльності офісу і 

надання відповідної доповіді Державному секретарю;
– розгляд можливості досягнення мирової угоди після закінчення 

розслідування;
– проведення розслідування за вказівкою Державного секретаря 

або за клопотанням Дирекції поліції;
– надання Дирекції поліції статистичної та іншої інформації; 
– інформування поліцейського керівництва про ті дії поліції, які, 

на думку омбудсмана, можуть становити інтерес;
– сприяння забезпеченню рівності всіх громадян незалежно від їх 

релігійних і політичних поглядів, статі, віку, сімейного стану або 
сексуальної орієнтації тощо.

Поліцейський омбудсман має право проводити розслідування за 
тими фактами діяльності поліції, що становлять суспільний інтерес376.

375 Державний секретар Північної Ірландії (англ. Secretary of State for Northern 
Ireland) — головний міністр уряду Сполученого Королівства, який відповідає за 
Північну Ірландію, голова Офісу по Північній Ірландії. Держсекретар підзвітний 
тільки Парламенту Великої Британії (але не Асамблеї Північної Ірландії). 
376 Code of Ethics [Електронний ресурс]. / Police Ombudsman for Northern Ire-
land. — Режим доступу : http://www.policeombudsman.org/PONI/files/62/620eb-
5b2-9161-49a4-9f9d-6e4ff5acac49.PDF
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Особливістю діяльності Офісу є також те, що на нього поклада
ється проведення розслідувань інцидентів, пов’язаних з поліцією, 
що мали місце в минулому. З цією метою у складі ОПОПІ діє відділ 
історичних розслідувань, у провадженні якого станом на 1 червня 
2011 р. було понад 100 справ377. 

Хоча серед штатних співпрацівників Офісу немає діючих праців
ників поліції, до ОПОПІ прикомандировані декілька офіцерів полі
ції Північної Ірландії.

У Шотландії головним органом зовнішнього незалежного конт
ролю за діяльністю поліції є Офіс Комісара з питань розгляду скарг 
щодо поліції в Шотландії (ОКСПШ). Офіс, як і аналогічні установи 
в Англії і Північній Ірландії, є незалежним державним неурядовим 
органом. Створений відповідно до Закону Шотландії про поліцію, 
громадський порядок і кримінальну юстицію 2006 р., ОКСПШ 
почав свою діяльність 1 квітня 2007 р., замінив Королівську інспек
цію поліції Шотландії, яка функціонувала до того378.

Фінансування Офісу здійснюється урядом Шотландії через Міні
стерство юстиції. Результати аудиторських перевірок ОКСПШ 
публікуються щорічно.

До складу Офісу входить 16 співробітників. З метою забезпечення 
незалежності організації на посаду Комісара можуть призначатися 
тільки ті особи, які раніше не працювали в поліції. 

Головним завданням ОКСПШ є здійснення контролю за проце
сом розгляду скарг громадян органами поліції. Офіс приймає до роз
гляду скарги населення на такі дії поліції, що не містять ознак зло
чину. Звинувачення на адресу поліції в скоєні злочинів розгля даються 
Королівською прокуратурою379.

Процедура подання скарг передбачає подання скарги громадяни
ном спочатку до територіального органу поліції. Якщо заявник не 
задоволений результатом розслідування, він має право звертатися до 
Комісара з питань розгляду скарг щодо поліції. Якщо Комісар при

377 About us [Електронний ресурс]. / Police Ombudsman for Northern Ireland. — 
Режим доступу : http://www.policeombudsman.org/About-Us
378 Police, Public Order and Criminal Justice (Scotland) Act 2006 [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://www.legislation.gov.uk/asp/2006/10/pdfs/
asp_20060010_en.pdf 
379 Королівська прокуратура (англ. The Crown Office and Procurator Fiscal 
Service) — незалежний орган прокуратури в Шотландії. 
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ймає заяву до розгляду, він витребовує від поліції матеріали справи. 
Офіс вивчає матеріали справи з метою визначення, наскільки обґрун
тованим є винесене за нею рішення. Якщо Комісар не згодний з 
результатами розслідування, він може винести рекомендації про 
проведення повторного розгляду. В окремих випадках повторне роз
слідування може проводитися під контролем ОКСПШ. Нарешті, 
нове розслідування може бути доручено третім особам. Комісар 
володіє правом внесення пропозицій щодо зміни інструкцій і про
цедур, що діють у поліції. За матеріалами розгляду справи в ОКСПШ 
заявник і відповідний орган поліції отримують доповідь, яка містить 
саму скаргу, обставини події, опис дій поліції, оцінку цих дій 
Комісаром, висновок і рекомендації. Матеріали доповіді публіку
ються на Інтернетсайті Офісу (рис. 2.25)380.

Основним органом зовнішнього контролю за дотриманням 
законності поліцією Ірландії є Комісія омбудсмана з питань полі
ції Ірландії (КОППІ). Комісія є органом незалежного громадсько
го контролю за діяльністю поліції. КОППІ була створена відпо
відно до Закону про поліцію Ірландії 2005 р. і розпочала свою 
діяльність у грудні 2005 р. Перші слухання були проведені в травні 
2007 р.381

Комісія замінила Раду з питань скарг щодо поліції, яка діяла рані
ше. Порівняно зі своєю попередницею Комісія володіє більшим 
обсягом повноважень і не складається з працівників поліції. 

Повноваження КОППІ включають:
– проведення незалежних розслідувань стосовно працівників 

поліції Ірландії;
– проведення розслідувань навіть в умовах відсутності скарг, за 

фактами, які можуть містити ознаки або злочину, або дисциплінар
ного проступку;

– проведення розслідувань стосовно будьяких дій поліції 
Ірландії, які можуть призвести до зменшення кількості скарг;

380 A guide for the public on the role of the Police Complaints Commissioner for 
Scotland [Електронний ресурс]. / Police Investigations & Review Commissioner. — 
Режим доступу : http://www.pirc.scotland.gov.uk/assets/0001/1498/Aug14_A_
guide_for_the_public_on_the_role_of_the_Police_InvestigationsLARGE_PRINT_
AND_GOOGLE_TRANSLATE.doc
381 Garda Síochána Act, 2005 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.irishstatutebook.ie/2005/en/act/pub/0020/index.html
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Рисунок 2.25. Структура Офісу Комісара  
з питань розгляду скарг щодо поліції в Шотландії382

– виконання функцій незалежного й ефективного контролю за 
діяльністю поліції з метою забезпечення високого рівня довіри до 
існуючої системи реагування на скарги населення383.

Крім того, працівники Комісії мають право доступу до всіх при
міщень поліції, вони володіють правом опитувати працівників полі
ції, здійснювати обшуки, затримання і арешти, вилучати докази 
тощо.

382 Who’s who. Police Complaints Commissioner for Scotland [Електронний ресурс]. / 
Police Investigations & Review Commissioner. — Режим доступу : http://pirc.
scotland.gov.uk/about/whos_who
383 З метою забезпечення більшої доступності населення до системи громадського 
контролю за діяльністю поліції в Ірландії широко практикується розповсюджен-
ня ознайомчої літератури про діяльність КОППІ іноземними мовами, наприклад 
російською: Что вам необходимо знать (Комитет по надзору за качеством работы 
полиции). What You Need to Know [Електронний ресурс]. / The Garda Síochána 
Ombudsman Commission. — Режим доступу : http://www.gardaombudsman.ie/
docs/brochu resand forms/GSOC-What-you-need-to-know-english.pdf
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КОППІ компетентна проводити будьякі розслідування щодо 
працівників поліції, але на практиці вони займаються розсліду
ванням більш серйозних звинувачень. Менш серйозні звинува
чення, як і раніше, розслідуються самою поліцією. Тем не менш, 
омбудсман володіє правом здійснювати контроль або навіть керу
вати розслідуванням, що проводиться поліцією. До категорії 
справ, що належать до компетенції КОППІ, віднесено справи за 
фактами смерті або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, всі 
випадки застосування вогнепальної зброї, а також дії, які мають 
ознаки злочину. У випадку підтвердження факту скоєння злочину 
омбудсман направляє справу в прокуратуру для прийняття рішен
ня по суті. У разі підтвердження факту скоєння дисциплінарного 
проступку відповідні матеріали направляються Комісарові поліції 
Ірландії384. 

Особлива увага в діяльності Комісії приділяється так званому 
неформальному розв’язанню скарг громадян, пов’язаних з незна
чними проступками з боку поліції, наприклад, проявами грубості 
або недбалості при виконанні службових обов’язків. «Неформальне 
розв’язання», що полягає в наданні пояснень, принесенні вибачень 
заявнику працівником поліції, замість проведення офіційного роз
слідування вважається однією з найбільш передових у світі техноло
гій роботи зі скаргами населення. За підсумками роботи у 2008 р. з 
2249 скарг методом «неформального розв’язання» було закрито 
65 справ385.

У разі необхідності проведення спеціалізованих експертиз 
Комісія може звертатися до послуг поліції, приватних компаній або 
до зарубіжних експертів. З метою забезпечення незалежності діяль
ності КОППІ на посаду керівника служби розслідувань зазвичай 
призначається іноземний громадянин з великим досвідом роботи 
на керівних посадах у слідстві. На рядові посади слідчих можуть 
призначатися і колишні працівники слідчих підрозділів національ
ної поліції. 

384 Вища посадова особа в поліції Ірландії.
385 Garda Ombudsman Annual Report: 2008 [Електронний ресурс]. / The Garda 
Síochána Ombudsman Commission. — Режим доступу : http://www.gardaom-
budsman.ie/docs/publications/2008_GSOC_%20Third_Annual_Report.pdf
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Комісія складається з трьох комісарів та допоміжного персоналу 
чисельністю 92 особи (2008 р.). У 2008 р. до КОППІ були прико
мандировані чотири офіцери поліції. Структура Комісії подана на 
рисунку 2.26.

Рисунок 2.26. Організаційна структура Комісії омбудсмана  
з питань поліції Ірландії

Проблема підзвітності поліції вперше отримала широкий суспіль
ний резонанс в Австралії у 1960–1970 р., коли засоби масової інфор
мації, насамперед телебачення, показали жорсткі, іноді навіть жор
стокі, дії правоохоронних органів стосовно розгону учасників 
антивоєнних демонстрацій. Не випадково перша доповідь знову 
створеної Австралійської комісії з правової реформи в 1975 р. була 
присвячена пропозиціям щодо організації системи розгляду заяв і 
скарг громадян у Федеральній поліції Австралії, що створювалася в 
той час. Додаткова доповідь Комісії від 1978 р. містила пропозиції 
щодо створення системи громадського зовнішнього контролю. Хоча 
відповідно до Конституції Австралії поліцейська діяльність є вну
трішньою справою кожного штату, і самі суб’єкти федерації визна
чають організацію системи зовнішнього контролю за діяльністю 
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поліції, до 1985 р. громадський контроль існував уже у всіх регіонах 
країни386. 

Будівництво системи громадського контролю не обійшлося без 
труднощів. Наприклад, створений у 1986 р. Орган з питань скарг 
щодо поліції штату Вікторія був розпущений через активну протидію 
керівництва і профспілки поліції. У штаті Квінсленд у 1982 р. був 
створений Трибунал зі скарг щодо працівників поліції, який з самого 
початку свого існування піддавався критиці за свою недостатню 
наполегливість у боротьбі з корупцією. Зрештою, Трибунал був роз
пущений, а замість нього була створена Комісія з питань злочиннос
ті і правопорушень. Для роботи зі скаргами населення в штаті Новий 
Південний Уельс у 1979 р. був створений Офіс омбудсмана. Через 
його недостатню ефективність пізніше додатково створюється 
Комісія з питань чесності поліції. Таким чином, наразі у штаті діють 
дві паралельні структури, що відповідають за роботу зі скаргами 
населення. Аналогічне становище склалося і в штаті Західна 
Австралія, де діють і Парламентський комісар з адміністративних 
розслідувань, і Комісія з питань боротьби з корупцією. 

Організація системи незалежного контролю за діяльністю полі
ції в суб’єктах Австралійської федерації є такою (табл. 2.11). У двох 
штатах, Новому Південному Уельсі і Західній Австралії, зовнішній 
незалежний контроль здійснюється двома структурами, відповід
ною комісією і омбудсманом. У шести суб’єктах федерації з десяти 
ця функція здійснюється офісом омбудсмана. Традиційно компе
тенція омбудсмана обмежена правами ознайомлення з матеріалами 
розслідування щодо поліції та надання рекомендацій, тоді як комі
сія володіє повноваженнями проводити власні розслідування і 
видавати керівні вказівки. Інститут омбудсманів виник в Австралії 
у 1970х роках, а комісій — у 1980х роках387. Сім органів підзвітні 
безпосередньо парламентові, а три — спеціальним парламентським 
комітетам.

386 The Australian Constitution [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.aph.gov.au/~/media/05%20About%20Parliament/52%20Sen/523%20
PPP/2012_Australian_Constitution.pdf
387 Комісія по боротьбі з корупцією та злочинністю штату Західна Австралія замі-
нила Комісію з питань боротьби з корупцією, створену в 1996 р. Комісія з питань 
злочинності та правопорушень штату Квінсленд — замінила Комісію з криміналь-
ною юстиції, створену в 1989 р. 



153

Таблиця 2.11

Органи зовнішнього контролю  
за діяльністю поліції Австралії

Суб’єкт 
федерації Контрольний орган

Рік 
створення 

органу

Контроль 
за 

поліцією 

Орган  
підзвітності

Вікторія
Заст. омбудсмана  

(з питань скарг  
щодо поліції)

1988 1988 Парламент

Західна 
Австралія

Омбудсман 1971 1985 Парламент
Комісія з питань 

боротьби з корупцією 
і злочинністю

2004 2004 Парламент

Квінсленд
Комісія з питань 

злочинності  
і правопорушень

2001 2001 Парламентський 
комітет

Новий 
Південний 

Уельс

Омбудсман 1974 1979 Парламентський 
комітет

Комісія з питань 
чесності поліції 1996 1996 Парламентський 

комітет
Південна 
Австралія

Управління з питань 
скарг щодо поліції 1985 1985 Парламент

Північна 
територія Омбудсман 1978 1978 Парламент

Тасманія Омбудсман 1978 1978 Парламент
Федеральна 

територія Омбудсман 1976 1981 Парламент

Хоча практично всі згадані органи володіють повноваженнями на 
проведення власних розслідувань, на практиці їх діяльність обмежу
ється моніторингом та вивченням матеріалів розслідувань, що про
водяться поліцією. Всі органи мають право на розгляд скарг щодо 
поліції. Омбудсмани Тасманії й Австралійської федерації неправо
мочні надавати оцінку скаргам і вимагати проведення їх розслідуван
ня. Органи контролю Західної Австралії, Південної Австралії і 
Північної території таким правом, навпаки, володіють. Якщо омбуд
смани Нового Південного Уельсу і Вікторії можуть приймати рішен
ня про проведення розслідувань самостійно, то Комісія з питань 
злочинності і правопорушень Нового Південного Уельсу може при
ймати таке рішення тільки щодо випадків серйозних правопорушень 
або корупції (табл. 2.12).
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Таблиця 2.12

Правомочності органів зовнішнього контролю  
за діяльністю поліції Австралії  
щодо проведення розслідувань

Суб’єкт 
федерації

Контрольний 
орган

Основна функція 
щодо скарг на 
адресу поліції

Право проводити 
розслідування 

щодо скарг, 
наданих  
самими 

поліцейськими

Право 
надавати 

оцінку всім 
скаргам

Вікторія

Заст. 
омбудсмана  

(з питань скарг 
щодо поліції)

Моніторинг  
та вивчення 

матеріалів справи
Так Так

Західна 
Австралія

Омбудсман

Моніторинг  
та вивчення 
матеріалів 

справи, 
проведення 

розслідування

Так Так

Комісія  
з питань 
боротьби  

з корупцією  
і злочинністю

Отримання 
скарг, ініціація  
та проведення 
розслідувань, 

перевірка 
звинувачень

Так Так

Квінсленд

Комісія з питань 
злочинності  

і право 
порушень

Надання оцінки і 
проведення 

розслідування
Так Так

Новий 
Південний 

Уельс

Омбудсман

Моніторинг  
та вивчення 
матеріалів 

справи, 
проведення 

розслідування

Так Так

Комісія з питань 
чесності поліції

Виявлення 
правопорушень, 

проведення 
розслідувань, 

попередження 
правопорушень

Так

Тільки щодо 
випадків 

серйозних 
право 

порушень 
або корупції

Південна 
Австралія

Управління з 
питань скарг 
щодо поліції

Моніторинг  
та вивчення 
матеріалів  

справи

Так Так



155

Північна 
територія Омбудсман

Моніторинг  
та вивчення 

матеріалів справи
Так Так

Тасманія Омбудсман Вивчення 
матеріалів справи Так Ні

Федеральна 
територія Омбудсман

Моніторинг та 
вивчення 

матеріалів справи
Так Ні

Всі органи, за винятком Комісії з питань чесності поліції Нового 
Південного Уельсу, володіють правом рекомендувати прийняття 
змін процедурного характеру. Всі органи, крім Омбудсмана штату 
Вікторія, мають право проведення розслідувань за підозрою в скоєн
ні правопорушення навіть за відсутності відповідної скарги. Тільки 
Комісія з питань чесності поліції Нового Південного Уельсу володіє 
правом перехоплення телекомунікаційних повідомлень. Шість орга
нів мають право доступу до приміщень, займаних поліцією або 
іншими організаціями. Чотири органи володіють правом загального 
доступу до всіх приміщень (табл. 2.13).

Майже всі органи дотримуються «цивільних» стандартів доказу
вання провини при розгляді дисциплінарних питань, що включає 
можливість проведення слухань. Половина органів володіє правом 
витребовувати від працівників поліції пояснення. Всі органи пра
вомочні витребувати документи, викликати свідків і використову
вати методи неформального розв’язання скарг. Жоден з органів не 
може підтримувати звинувачення в суді. Практично всі органи 
мають право застосовувати санкції в разі відмови слідувати їх реко
мендаціям при проведенні розслідувань. Хоча всі органи мають 
чітко виражену профілактичну спрямованість у своїй роботі, тільки 
Комісія з питань злочинності і правопорушень (Квінсленд) і Офіс 
омбудсмана Нового Південного Уельсу мають у своєму складі під
розділи активного попередження порушень законності працівни
ками поліції.
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Таблиця 2.13

Правомочності органів зовнішнього контролю  
за діяльністю поліції Австралії  

при проведенні розслідувань

Суб’єкт 
федерації

Контрольний 
орган

Право  
на внесення 

рекомен- 
дацій з 

процедур- 
них  

питань

Право на 
проведення 

розслі- 
дувань

Право  
на пере- 
хоплення  

телеко 
мунікацій- 

них 
повідомлень

Право  
доступу  

до  
примі- 
щень

Вікторія

Заст. 
омбудсмана 

(з питань 
скарг щодо 

поліції)

Так Ні Ні Так

Західна 
Австралія

Омбудсман Так Так Ні

Тільки 
установ  
у межах  

своєї  
юрис 
дикції

Комісія  
з питань 
боротьби  

з корупцією і 
злочинністю

Нет Так Ні
Тільки 

владних 
структур

Квінсленд

Комісія  
з питань 

злочинності  
і право 

порушень

Так Так Ні

Тільки 
громад 

ських 
структур

Новий 
Південний 

Уельс

Омбудсман Так Так Ні
Тільки 

владних 
структур

Комісія  
з питань 
чесності 
поліції

Так Так Так Так

Південна 
Австралія

Управління  
з питань  

скарг щодо 
поліції

Так Так Ні
Поліцей 

ських  
органів

Північна 
територія Омбудсман Так Так Ні Так

Тасманія Омбудсман Так Так Ні Так



157

Федеральна 
територія Омбудсман Так Так Ні

Поліцей 
ських та 

інших  
право 

охорон 
них 

структур

Комісії з питань злочинності і правопорушень (Квінсленд) і з 
питань чесності поліції (Новий Південний Уельс) та Офіс омбудсма
на Нового Південного Уельсу володіють правом видавати вказівки 
поліції процедурного характеру. Однак тільки омбудсман Нового 
Південного Уельсу правомочний накладати стягнення у відповідь на 
відмову слідувати його вказівкам. Омбудсман Нового Південного 
Уельсу, Комісія з питань злочинності і правопорушень (Квінсленд) і 
Комісія з питань чесності поліції (Новий Південний Уельс) можуть 
інформувати парламент про факти відмови поліції від виконання їх 
вказівок через відповідний парламентський комітет або міністра з 
питань діяльності поліції. Жодне з відомств не володіє правом 
накладати стягнення дисциплінарного характеру, і тільки Комісія з 
питань злочинності і правопорушень (Квінсленд) правомочна звер
татися до керівництва поліції щодо оскарження накладених дисци
плінарних стягнень. Комісія з питань злочинності і правопорушень 
(Квінсленд), омбудсман Західної Австралії і Управління з питань 
скарг щодо поліції (Південна Австралія) правомочні виносити про
ступки серйозного характеру на розгляд суду. Більшість органів 
мають право оскаржувати дії поліції процедурного характеру або її 
рішення (табл. 2.14). 

Відомства комплектуються цивільними особами. Лише чотири 
з них мають у своєму складі прикомандированих працівників 
поліції. Майже всі відомства (крім офісу омбудсмана Північної 
території) приймають на службу колишніх працівників поліції, 
але тільки Комісія з питань чесності поліції (Новий Південний 
Уельс) обмежується тими, хто проходив службу за кордонами 
штату (табл. 2.15).

Таблиця 2.14
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Таблиця 2.15

Комплектування органів зовнішнього контролю  
за діяльністю поліції Австралії

С
уб

’є
кт

 ф
ед

ер
ац

ії

К
он

тр
ол

ьн
ий

 о
рг

ан

Ч
ис

ел
ьн

іс
ть

В
ик

ор
ис

та
нн

я 
пр
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ва

ни
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ів
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кі
в 
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лі

ці
ї

В
ик

ор
ис

та
нн

я 
 

ко
ли

ш
ні

х 
пр

ац
ів

ни
кі

в 
по

лі
ці

ї

Вікторія
Заст. омбудсмана  

(з питань скарг 
щодо поліції)

11 Так Так

Західна 
Австралія

Омбудсман 13 Ні Так
Комісія з питань 

боротьби з 
корупцією і 
злочинністю

Квінсленд
Комісія з питань 

злочинності і 
правопорушень

130 Так Так

Новий 
Південний 

Уельс

Омбудсман 37 Ні Так

Комісія з питань 
чесності поліції 107 Так

Так, але не з числа 
тих, хто проходив 

службу в штаті

Південна 
Австралія

Управління з 
питань скарг щодо 

поліції 
12 Так Так

Північна 
територія Омбудсман 14 Ні Ні

Тасманія Омбудсман 2 Ні Так
Федеральна 

територія Омбудсман 6 Ні Так

Аналіз правової бази діяльності органів громадського контролю 
Австралії вказує на наявність деяких подібних рис. Ці органи, на 
перший погляд, є незалежними від поліції. Але лише дуже невелика 
частина розслідування порушень з боку поліції проводиться цими 
органами безпосередньо. Більшість цих відомств лише здійснюють 
спостереження за реагуванням поліції на скарги і заяви громадян. 
Навіть у тих небагатьох випадках, коли розслідування проводяться 
ними самими, ця діяльність здійснюється прикомандированими або 
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колишніми працівниками поліції. Таким чином, заяви про прове
дення незалежних від поліції розслідувань значною мірою мають 
декларативний характер388. Діяльність більшості цих органів, по суті, 
обмежується моніторингом розслідувань, що проводяться поліцією, 
і видання, за необхідністю, рекомендацій. Цей вид діяльності зовніш
нього цивільного контролю може бути названим «мінімалістським». 
Комісія з питань чесності поліції (Новий Південний Уельс) являє 
собою іншу модель, «максималістську», де органи зовнішнього 
контролю правомочні здійснювати власні розслідування серйозних 
правопорушень з боку поліції, насамперед пов’язаних з корупцією. 

У Новій Зеландії до 1989 р. усі випадки правопорушень з боку 
працівників поліції розглядалися органами внутрішнього контролю. 
Однак надмірне застосування сили при забезпеченні безпеки при 
організації турне південноафриканської команди регбістів 
«Спрінгбокс» у 1981 р. викликало такий громадський резонанс, що в 
1989 р. уряд у межах імплементації Закону про Офіс незалежного 
контролю за поведінкою працівників поліції 1988 р. був вимушений 
створити Офіс з розгляду скарг щодо поліції389. Штат Офісу складав
ся з одного відповідального працівника з невеликим допоміжним 
апаратом. Оскільки здійснювати своє головне завдання — проведен
ня службових розслідувань, зважаючи на свою нечисленність, Офіс 
не міг, йому доводилося звертатися за допомогою до поліції, що 
ставило під сумнів його незалежний статус. 

У травні 2000 р. Міністерство юстиції у своїй доповіді рекоменду
вало ввести в штат Офісу посади незалежних слідчих. Наприкінці 
2003 р. ця рекомендація була реалізована. У березні 2007 р. Комісія з 

388 Colleen Lewis. Civilian Oversight of Police in Australia [Електронний ресурс]. / 
Colleen Lewis, Tim Prenzler // Trends and Issues in crime and criminal Justice. — 
1999. — Australian Institute of Criminology. — Режим доступу : http://www.aic.gov.
au/documents/F/B/5/%7BFB534766-8363-48FC-8290-07024CDE095A%7Dti141.
pdf 
389 Турне збірної ПАР по регбі за назвою «Спрінгбокс» у 1981 р. викликало масо-
ве незадоволення в Новій Зеландії. З метою запобігання можливим заворушен-
ням у державі були створені два загони спеціального призначення, що були осна-
щені новими для країни спеціальними засобами. Це було сприйнято багатьма як 
спроба залякати громадськість. Турне супроводжувалося масовими заворушен-
нями, які придушувалися поліцією із надмірною жорстокістю. Докладніше: 
1981 South Africa rugby union tour of New Zealand [Електронний ресурс]. / 
Wikipedia, the free encyclopedia. — Режим доступу : http://en.wikipedia.org/
wiki/1981_South_Africa_rugby_union_tour_of_New_Zealand
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питань поведінки поліції за підсумками своєї трирічної роботи реко
мендувала розширення повноважень Офісу. В листопаді 2007 р. Офіс 
з розгляду скарг щодо поліції перетворюється в Офіс незалежного 
контролю за поведінкою працівників поліції (ОНКППП). 

Правовою базою діяльності Офісу є: 
– Закон про Офіс незалежного контролю за поведінкою праців

ників поліції 1988 р., який регламентує діяльність органу390; 
– Закон про злочини, пов’язані із застосуванням тортур 1989 р., 

відповідно до якого Офіс відповідає за обстеження умов утримання 
осіб391, що перебувають під вартою;

– Закон про королівські установи 2004 р., згідно з яким Офіс під
звітний Парламенту з питань ефективності службової діяльності та 
економного використання коштів платників податків392.

Відповідно до ст. 12 Закону про Офіс незалежного контролю за 
поведінкою працівників поліції головними функціями ОНКППП є:

– розгляд скарг щодо поведінки працівників поліції або їх несум
лінного ставлення до виконання своїх службових обов’язків, а також 
існуючої практики поліцейської діяльності і нормативних актів, що 
регламентують цю діяльність;

– розслідування інцидентів, у яких працівник поліції при вико
нанні своїх службових обов’язків став причиною смерті або тяжких 
тілесних ушкоджень громадянина.

Процедура розгляду скарг Офісом така. При отриманні скарги 
ОНКППП може або провести власне розслідування, або передати 
справу поліції для проведення розгляду. Якщо справа передається до 
розгляду поліції, Офіс вживає заходів для забезпечення об’єктивного 
розгляду. Цими заходами можуть бути: видання керівних вказівок, 
перевірка ходу розслідування або його підсумків. ОНКППП має 

390 Independent Police Conduct Authority Act 1988 Independent Police Conduct 
Authority Act 1988 No 2 (as at 01 February 2011), Public Act [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://www.legislation.govt.nz/act/public/1988/0002/
latest/DLM126222.html 
391 Crimes of Torture Act 1989 No 106 (as at 29 November 2010), Public Act 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.legislation.govt.nz/act/
public/1989/0106/latest/DLM192818.html 
392 Crown Entities Act 2004 No 115 (as at 01 July 2011), Public Act [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://www.legislation.govt.nz/act/public/2004/0115/
latest/DLM329631.html 
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право і відхилити розгляд скарги, якщо вона визнана незначною або 
виходить за межі компетенції Офісу.

У випадку отримання скарги на дії поліції Офіс повинен повідо
мити відповідний орган поліції протягом п’яти робочих днів. 
Аналогічно у разі отримання скарги поліцією вона зобов’язана пові
домити протягом п’яти робочих днів ОНКППП. Поліція також 
повинна повідомити Офіс про всі події, пов’язані з працівниками 
поліції, які спричинили смерть або заподіяння тяжких тілесних 
ушкоджень.

Працівники ОНКППП володіють правом збирати докази та опи
тувати свідків. Поліція зобов’язана надавати працівникам Офісу всю 
інформацію та допомогу, що потрібна для здійснення їх службових 
обов’язків. Після закінчення розслідування ОНКППП повинен 
з’ясувати, чи були з боку працівників поліції допущені порушення 
закону. Офіс зобов’язаний надати поліції результати свого розсліду
вання і видати, в разі необхідності, рекомендації, що містять пропо
зиції щодо накладення покарань дисциплінарного характеру або 
порушення кримінальної справи. При цьому слід зазначити, що 
ОНКППП не правомочний самостійно накладати покарання дис
циплінарного характеру.

Якщо Офіс не згодний з реакцією поліції на його рекомендації, 
він зобов’язаний інформувати про це генерального прокурора або 
міністра поліції. Генеральний прокурор, у свою чергу, повинен поін
формувати про це Парламент.

Офіс може готувати публічні доповіді про підсумки своїх розслі
дувань. У 2009 р. Офіс розглянув близько 2000 скарг і видав 15 публіч
них доповідей.

Офіс може складатися з п’яти членів. ОНКППП очолюється суд
дею — або діючим, або у відставці, що забезпечує Офісу певну неза
лежність діяльності. Допоміжний апарат, чисельністю до 30 осіб, 
включає слідчих, юристів, спеціалістів по роботі зі скаргами грома
дян, аналітиків тощо. 

Підсумовуючи, можна виділити чотири основних моделі громад
ського контролю за діяльністю поліції.

Перша модель пов’язана зі здатністю органу громадського конт
ролю проводити незалежні розслідування за фактом будьякого 
порушення з боку працівників поліції. Різновидом моделі є такий 
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тип контролю, за якого діяльність наглядового органу переважно 
зосереджена на здійсненні нагляду за ходом розслідування поліцією 
скарг громадян. Водночас керівник органу має право організовувати 
проведення власних розслідувань або публічних слухань. На практи
ці, наприклад, у більшості країн Британської співдружності практи
кується розподіл порушень з боку поліції на більш і менш значні. 
Менш значні розслідуються поліцією, а більш значні — органами 
громадського контролю.

Друга модель пов’язана, навпаки, з відсутністю в органу громад
ського контролю права на проведення розслідувань. У силу цього 
цей орган відповідає переважно тільки за вивчення матеріалів роз
слідувань, що проводяться поліцією. 

Третя модель ґрунтується на наявності в органу зовнішнього 
контролю повноважень апеляційного характеру. Якщо заявник не 
задоволений підсумками розслідування, проведеного поліцією, він 
має право подати апеляцію в цей орган контролю. Якщо останній 
згодний погодитися з доводами заявника, він може направити відпо
відні рекомендації керівництву поліції.

Четверта модель полягає в тому, що орган громадського контро
лю не проводить власних розслідувань, але стежить за тим, як ці роз
слідування проводяться поліцією. На підставі своїх спостережень 
такі органи готують свої рекомендації з питань удосконалення меха
нізму розгляду скарг громадян та реагування на них.

Хоча на практиці діючі механізми розгляду скарг часто являють 
собою поєднання всіх чотирьох типів, домінуючим видом громад
ського контролю в описаних вище країнах Британської співдруж
ності є перша модель.

На думку низки експертів, найбільш успішним прикладом першої 
моделі є Комісія з питань чесності поліції австралійського штату 
Новий Південний Уельс393 394. Успіх діяльності Комісії зумовлений 
низкою чинників. Насамперед раціональним поділом праці з роз

393 Gissiner M. A. An overview of the various police complaints systems of the world 
[Електронний ресурс]. / Gissiner M. A.– Режим доступу : http://www.coe.int/t/
dghl/cooperation/capacitybuilding/Source/documentation/proceedings_
StPetersburg_May2008.pdf
394 Mechanism of Handling Complaints Aganist Police [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://www.legco.gov.hk/yr01-02/english/ sec/library/0102in24e.
pdf
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гляду скарг між безпосередньо комісією та органами поліції. У штаті 
всі скарги на дії поліції поділяються на дві категорії. До категорії 1 
належать найбільш грубі порушення, як наприклад: корупція та інші 
злочини; порушення, що тягнуть за собою звільнення з поліції; а 
також порушення, розслідування яких силами самої поліції не спри
ятиме зміцненню довіри населення до органів правопорядку395. 
Скарги категорії 1 розслідуються зусиллями Комісії. До категорії 2 
належать скарги на менш значні порушення. Скарги цієї категорії 
передаються на розгляд самої поліції або омбудсмана штату. При 
цьому Комісія здійснює нагляд за розглядом скарг, що проводяться 
поліцією.

Крім цього, при розслідувані скарг Комісія володіє широким 
колом повноважень і достатніми ресурсами для їх реалізації. Комісія 
сама визначає, які саме справи вона розслідуватиме. Голова Комісії 
має право видавати ордери на обшук, у тому числі публічних примі
щень; прослуховування телефонних переговорів і перехоплення 
телекомунікаційних повідомлень. Комісія повноважна витребовува
ти будьяку інформацію, включаючи документи, якщо це є необхід
ним в інтересах слідства. Бюджет Комісії є достатнім для того, щоб 
утримувати необхідну кількість кваліфікованих слідчих і не вдавати
ся до послуг поліції. 

Комісія правомочна проводити слухання з будьякого питання в 
рамках її компетенції. Слухання можуть проводитися або публічно, 
або в закритому режимі. Комісія володіє і правом, і ресурсами для 
реалізації програми захисту свідків, що сприяє підвищенню її авто
ритету як реального незалежного органу. Комісія також може вима
гати від поліції надання доповіді щодо реалізації виданих нею реко
мендацій. 

Цікавим поєднанням усіх чотирьох моделей є Незалежна комісія 
з розгляду скарг щодо поліції, що діє в Англії та Уельсі. Хоча у 
Великій Британії більшість скарг теж розглядається поліцією, роз
слідування певної категорії справ проводиться або під контролем, 
або безпосередньо самою НКСП. Комісія не тільки самостійно 

395 Holding Police to Account for Misconduct: Police-Specific Complaints Agencies. 
SwatiMehta, CHRI [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.
humanrightsinitiative.org/programs/aj/police/res_mat/police_specific_complaints_
agencies.pdf
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визначає, хто (НКСП або поліція) проводитиме розслідування, але, 
більше того, вона затверджує кандидатуру конкретного слідчого. 
Таким чином, весь хід розслідування проходить під повним контро
лем Комісії.

НКСП також виконує роль апеляційної інстанції в тому випад
ку, якщо заявник не задоволений результатами розслідування, 
проведеного поліцією. Заявник має право звертатися до Комісії в 
таких випадках: відмови поліції реєструвати скаргу; незгоди з 
процедурою неформального розв’язання скарги і незгоди з резуль
татами розслідування. Закон вимагає від поліції погодитися з 
результатами розгляду апеляції. Якщо НКСП рекомендує вжити 
до винного заходів дисциплінарного характеру, поліція зобов’язана 
підкоритися.

Комісія також володіє правом контролю ходу і процедури пере
вірки скарг. НКСП має право входу в поліцейські приміщення і 
доступу до документації. Комісія правомочна видавати директивні 
вказівки, обов’язкові до виконання органами поліції.

Є й приклади обмеженого мандата органів громадського контро
лю. Як наприклад, Офіс комісара зі скарг щодо поліції канадської 
провінції Британська Колумбія (ОКСП). Скарги на дії працівників 
поліції, що надходять до Офісу, розслідуються самою поліцією. 
І лише у випадку, коли заявник не згодний з результатами розсліду
вання, він може звертатися до ОКСП з проханням щодо проведення 
публічних слухань. Комісар приймає рішення щодо проведення слу
хань з урахуванням цілої низки факторів, якто: ступеня важливості 
скарги; ступеня заподіяння шкоди/ушкодження заявнику; можли
вості слухань прояснити обставини справи; можливості виявлення, 
чи були допущені помилки при проведенні розслідування; чи спри
ятимуть слухання зміцненню довіри населення до органів правопо
рядку і системи оскарження дій поліції тощо. У разі прийняття 
рішення щодо проведення слухань справа передається у проваджен
ня спеціального арбітра, зазвичай, відставного судді. Після передачі 
справи на публічне слухання оскарження його результатів можливе 
тільки апеляційним судом провінції і виключно щодо питань юри
дичного характеру.

До головних проблем, що перешкоджають ефективній діяльності 
органів громадського контролю, належать: 
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– недостатнє фінансування. Організація незалежного конт
ролю — дуже дороге починання. Не всі органи можуть дозволити 
собі утримувати достатню кількість кваліфікованих слідчих для про
ведення власних розслідувань і забезпечення тим самим своєї неза
лежності від органів поліції. Не випадково, таким чином, що біль
шість успішних прикладів організації незалежного контролю можна 
знайти переважно у високорозвинених державах, що не відчувають, 
як правило, проблем з фінансуванням подібних проектів;

– незадовільний рівень співпраці з поліцією. Чим вищим є рівень 
незалежності органів громадського контролю, тим, як правило, ниж
чий рівень їх співпраці з поліцією. Слідчі незалежних органів конт
ролю часто стикаються з проблемою доступу до документації поліції 
й отримання показань від працівників поліції. З іншого боку, саме 
незалежні органи й отримують найбільшу кількість скарг громадян 
на дії поліції, що є свідченням довіри населення до них;

– брак політичної волі. Є чимало прикладів того, як органи гро
мадського контролю створювалися виключно під тиском донорів або 
міжнародної спільноти. У більшості таких випадків брак політичної 
волі приводив до зниження ефективності діяльності цих організацій. 

У період 1993–1999 рр. у низці країн Карибського регіону, напри
клад на Ямайці, у Гайяні, Тринідаді і Тобаго, під тиском громад
ськості були зроблені спроби організувати систему громадського 
контролю першої моделі. Ці спроби провалились, оскільки через 
відсутність політичної волі й недостатнього фінансування знову 
створені структури повністю залежали від поліції при проведенні 
розслідувань396.

У 1992 р. на Ямайці був створений Громадський офіс з питань 
скарг щодо поліції (ГОСП). Перед органом, що фінансувався з дер
жавного бюджету, було поставлено завдання організації ефективно
го моніторингу, контролю і розслідування скарг населення на дії 
працівників поліції. Експертами відмічається, що ГОСП не виправ
дав сподівань громадськості через низку причин. Офіс відчуває хро
нічне недофінансування і, як наслідок, дефіцит кваліфікованих 

396 Holding Police to Account for Misconduct: Police-Specific Complaints Agencies. 
Swati Mehta, CHRI [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.
humanrightsinitiative.org/programs/aj/police/res_mat/police_specific_complaints_
agencies.pdf
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кадрів: замість 31 слідчого за штатом у наявності є тільки 15. 
У результаті Офіс не зміг взяти на себе розслідування скарг населен
ня на дії поліції, які, як і раніше, розглядаються самими ж поліцей
ськими. ГОСП здатний розслідувати лише малу частину інцидентів 
із смертельним результатом, пов’язаних із застосуванням працівни
ками поліції табельної зброї. За наявності у середньому 140 таких 
подій щорічно у 2001/2002 фінансовому році Офіс провів розсліду
вання тільки 26. З них лише 14 справ були закінчені й відправлені до 
прокуратури для прийняття рішення. З цієї кількості одна справа 
була направлена для проведення додаткової судовомедичної екс
пертизи, за матеріалами одного випадку було порушено кримінальну 
справу, а щодо останніх 12 справ остаточного рішення протягом 
наступного року так і не було прийнято397. Офіс розміщений у тому 
ж будинку, де й національна поліція, що також негативно впливає на 
авторитет організації як незалежного органу серед населення. ГОСП 
не володіє належними повноваженнями для імплементації своїх 
рекомендацій щодо поліпшення діяльності поліції. Брак ресурсів 
примушує персонал Офісу шукати шляхи співпраці з працівниками 
поліції, що також негативно впливає на його репутацію незалежного 
органу.

Можна виділити такі фактори, що забезпечують ефективність 
незалежного громадського контролю за діяльністю поліції:

• Незалежність органу, що включає наявність повноважень на 
проведення публічних слухань, доведення до громадськості резуль
татів розслідувань і наданих рекомендацій.

• Наявність повноважень і необхідних ресурсів для проведення 
самостійних розслідувань.

• Обов’язкова співпраця з боку поліції, що припускає наявність 
права доступу до поліцейської документації й отримання показань 
від працівників поліції.

• Адекватне фінансування, яке не повинно поступатися фінансу
ванню самої поліції.

397 Susan Goffe. Complaints against the Police: the Jamaican Experience [Електронний 
ресурс]. / Susan Goffe — Режим доступу : http://jamaicansforjustice.org/download/
police_misconduct/JFJ_COMPLAINTS_AGAINST_THE%20POLICE_%203-11-
03.Doc
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• Наявність у керівних структурах органів контролю представни
ків основних категорій населення регіону/країни.

• Здатність вироблення стратегії виправлення виявлених недолі
ків і, в разі необхідності, реформування органів правопорядку.

• Можливість проводити статистичний аналіз порушень, виявля
ти відповідні тенденції, робити прогнози на майбутнє.

• Окреме від поліції місцерозташування органів контролю.
• Рекомендації органів контролю щодо вжиття до винних заходів 

дисциплінарного характеру повинні поважатися керівництвом поліції.
• Органи контролю повинні бути правомочні контролювати імп

лементацію своїх рекомендацій керівниками поліцейських структур.

2.3. Заходи поліцейських підрозділів  
щодо запобігання злочинності серед особового складу 

Кардинальні політичні та соціальноекономічні зміни в Україні 
на початку ХХІ ст. актуалізували питання системи забезпечення 
законності в органах внутрішніх справ держави, яка вже не може 
більше забезпечувати виконання покладених на неї завдань. Тому 
ставиться питання щодо або докорінного реформування старої сис
теми, або створення нової. При цьому постає проблема можливості 
застосування передового світового досвіду. Широко відомо, що 
успішні системи забезпечення законності в діяльності правоохорон
них органів, що існують, наприклад, у низці країн Північної Америки 
та Західної Європи, засновані, крім іншого, на ґрунтовно проробле
ній правовій базі, незалежності поліції від впливу політики, високо
му рівні матеріального забезпечення та розвинутій системі соціаль
ної підтримки правоохоронців, високому рівні їх правової культури, 
підтримці з боку громадянського суспільства тощо. 

Але сліпе копіювання навіть найпрогресивнішої зарубіжної сис
теми забезпечення законності в діяльності поліції навряд чи матиме 
очікувані результати, оскільки будьяка система успішно функціону
ватиме лише тоді, коли вона відповідає конкретним умовам кон
кретної країни, які завжди унікальні.

Тому актуальним є питання щодо виявлення факторів, які зава
жають успішній імплементації міжнародних стандартів та передово
го досвіду щодо забезпечення законності в діяльності правоохорон
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них інституцій України. На нашу думку, можна виділити такі 
категорії чинників: історичні, політичні, ідеологічні, економічні, 
доктринальні, правові, організаційні, психологічні, культурні тощо.

Історично склалося, що основи системи забезпечення законнос
ті, які існують в органах внутрішніх справ України, були закладені 
ще в радянські часи. До головних їх рис (принципів) можна віднести: 

— суворий державний контроль (уся діяльність у цій сфері здій
снювалася виключно державними органами (внутрішня інспекція в 
міліції, прокуратура, органи держбезпеки та ін.); 

— економічність (дешевизна): працівники міліції ніколи не нале
жали до категорії високооплачуваних. Водночас порівняно невелика 
заробітна платня компенсувалася доволі високим рівнем соціальної 
захищеності; 

— широке застосування заходів морального заохочення, що 
також було своєрідним компенсатором браку заходів матеріального 
заохочення; 

— наявність протибалансів (наприклад: регіони/центр, державні 
органи/партійні органи та ін.), що забезпечувало, принаймні теоре
тично, можливість громадянам оскаржувати дії правоохоронців 
будьякого рангу;

— здійснення контролю з боку партійних органів, що, з одного 
боку, фактично були елементами державного механізму, а з друго
го — компенсували відсутність громадянського суспільства; 

— наявність розвинутої системи ідеологічного забезпечення 
діяльності щодо запобігання порушенням законності, яка мала 
своєю метою створення атмосфери нетерпимості до порушників 
дисципліни і законності;

— суворе покарання тих, хто був помічений у порушенні закон
ності.

Усі ці елементи складалися в систему, яка, принаймні в «кращі 
часи» радянської епохи, забезпечувала загалом дотримання законнос
ті та відсутність масової корупції в органах внутрішніх справ. Наразі, 
коли політична та соціальноекономічна ситуація в Україні радикаль
но змінилися, ці елементи (ті, що збереглися) не тільки не виконують 
покладених на них завдань, а й, навпаки, тільки погіршують станови
ще з запобіганням злочинності серед правоохоронців. Деякі складові 
елементи цієї системи суперечать основоположним принципам, які 
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покладені в основу успішно функціонуючих систем контролю в зару
біжних країнах (наприклад, здійснення нагляду за правоохоронними 
органами виключно державними структурами замість широкого залу
чення громадськості до виконання цих завдань). 

Для вирішення завдання докорінного реформування системи 
забезпечення законності в органах внутрішніх справ, насамперед 
викорінення корупції та масових порушень прав громадян, потрібна 
наявність політичної волі, тобто рішучості піти на найрадикальніші, 
навіть непопулярні, заходи заради досягнення поставленої мети, 
якто було зроблено, наприклад, у США для боротьби з масовою 
корупцією на рубежі ХІХ–ХХ ст. На жаль, як констатують фахівці, 
попри те, що кожен новий уряд створює комісію з реформування 
правоохоронного блоку державної влади, державі, яка перебуває у 
стані перманентних виборів, не вистачає політичної волі для реаліза
ції своїх же рішень398.

Не вирішено питання і забезпечення на практиці незалежності 
органів внутрішніх справ від впливу політики.

Запровадження передового зарубіжного досвіду вимагає перегля
ду і ідеологічних підвалин діяльності органів внутрішніх справ 
України, передусім відмови від «карального характеру» цього інсти
туту; їх перебудови з державного озброєного органу виконавчої 
влади в інституцію з надання послуг (нехай навіть специфічних) 
населенню399. Принципова відмінність міліції України від поліції, 
скажімо, провідних західноєвропейських країн полягає в тому, що 
вона «за інерцією» продовжує захищати насамперед не народ, а дер
жаву, точніше, державний апарат.

Сервісна спрямованість правоохоронних органів передбачає відмову 
від показників оперативнослужбової діяльності, передусім розкриття 
злочинів як головного критерію оцінки ефективності їх функціонуван
ня. Зростання кількості правопорушень, які доводяться громадянами 
до відома поліції, розглядається в більшості країн Західної Європи та 
Північної Америки як ознака довіри населення до поліції.

398 Карасик В. Милиция в нынешнем — позорном — виде нужна только бандитам, 
политикам и генералам / В. Карасик [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://cripo.com.ua/?sect_id=1&aid=104238 
399 Про міліцію [Електронний ресурс] : Закон України від 20.12.1990 р. № 565-XII. — 
Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=565-12
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Аналогічним є і ставлення громадськості цих країн до зростання 
кількості скарг громадян на дії поліції. У більш широкому контексті 
це визнається як відзнака ефективності всього державного апарату. 
Вживаються різноманітні заходи щодо максимального спрощення 
процедури оскарження дій працівників поліції, передусім через 
застосування системи Інтернету. 

Передовий зарубіжний досвід свідчить про те, що запобігання 
правопорушенням серед працівників поліції, насамперед корупції, 
розпочинається з поліпшення їх матеріального становища: як за 
рахунок заробітної платні, яка гарантує гідний рівень життя, так і 
через різноманітні соціальні блага. У державах, в яких удалося 
домогтися вагомих успіхів у боротьбі з корупцією, середня заробітна 
платня працівників поліції (а в деяких випадках і початкова), як пра
вило, перевищує розмір середньої заробітної платні по країні 
(табл. 2.16).

Таблиця 2.16

Порівняння розмірів грошового забезпечення  
працівників поліції і середньої заробітної плати  

                          по країні400 401 402 403 404 405

Країна Заробітна плата працівника 
поліції (річна)

Середня заробітна плата по 
країні (річна)

США 51 410 доларів (середня)400 42 028 доларів401 
Велика Британія 23 259 фунтів (початкова)402 22 202 фунти403 

Австралія 75 886 австралійських доларів 
(середня)404

68 791 австралійських 
доларів405 

400 Chris Newton. The Salary Range for a Police Officer [Електронний ресурс]. / Chris 
Newton. — Режим доступу : http://www.ehow.com/info_8137840_salary-range-
police-officer.html.
401 United States Average Salaries & Expenditures [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.worldsalaries.org/usa.shtml
402 Police Wages and Pension [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.police-information.co.uk/Docs/careerinformation/wagesandpensions.html
403 Income in the United Kingdom [Електронний ресурс]. / Wikipedia, the free 
encyclopedia. — Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/Income_in_the_
United_Kingdom
404 Salary for Police or Sheriff’s Patrol Officer Jobs [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.payscale.com/research/AU/Job=Police_or_Sheriff’s_Patrol_
Officer/Salary
405 Wages Facts [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.livingin-
australia.com/salaries-australia/
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Нова Зеландія 55 900 новозеландських 
доларів (середня)406

54 000 новозеландських 
доларів407

Ірландія 34 225 євро (після двох років 
служби)408 34 188 євро409

Грузія 600 доларів (середня 
місячна)410

200 доларів  
(середня місячна)411

Україна 2400 гривень / 300 доларів 
(середня місячна)412

3054 гривень / 382 долари 
(середня місячна)413

406 407 408 409 410 411 412 413

З метою підвищення рівня мотивації сумлінного ставлення до 
виконання службових обов’язків працівники поліції отримують 
низку соціальних пільг. Наприклад, працівники поліції НьюЙорка 
мають право на: 10добову оплачувану відпустку протягом першого
другого років служби; 13добову оплачувану відпустку протягом 
третьогоп’ятого років служби; 27добову оплачувану відпустку 
після п’ятого року служби; необмежене перебування на оплачувано
му лікарняному; різноманітні оплачувані програми з медичного 
обслуговування, включаючи послуги дантиста і офтальмолога; 
щорічні преміальні виплати; можливість виходу після 22 років служ
би на «ранню» пенсію в обсязі 50 % заробітної платні; можливість 
виходу на «повну» пенсію після 32 років служби. При цьому теоре
тично загальний обсяг пенсійних виплат (з урахуванням середнього 
віку надходження на службу (26 років) та середнього граничного віку 
(80 років) може досягати 2,2 млн доларів; щорічних додаткових 
виплат після виходу на пенсію в обсязі 12 000 доларів; щорічних 

406  Police Officer — Pay and progression [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://www.careers.govt.nz/default.aspx?id0=60103&id1=j44121
407 Average Salary In New Zealand [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.averagesalarysurvey.com/article/average-salary-in-new-zealand/0716 3011.aspx
408 Pay Scales [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.gra.cc/
payscales.shtml
409 Average Salary In Ireland [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.averagesalarysurvey.com/article/average-salary-in-ireland/09164307.aspx
410 Могилев рассказал, что нужно для реформы милиции [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://www.business.ua/articles/politics/Mogilev_rasskazal_chto_
nuzhno_dlya_reformy_milicii-20851/ 
411  Там само.
412  Там само.
413 Средняя зарплата в Украине за 2011 год [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.souz-inform.com.ua/index.php?language=rus&menu=ukraine_
in_numbers/zarplata/2011/
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додаткових банківських програм у розмірі 12 000 доларів після 
22 років служби; різноманітні пільги в галузі отримання освіти 
тощо414. Працівники поліції мають у середньому 42годинний робо
чий тиждень. Законодавством передбачені виплати понаднормового 
перебування на службі415.

На відміну від поліцейського США рівень матеріального забез
печення українського міліціонера значно нижчий. Порівняння 
середньомісячної заробітної платні працівника міліції України 
(2400 грн) з прожитковим мінімумом (1004 грн у 2011 р.) дає під
стави зробити висновок, що держава дає змогу забезпечити міні
мальні потреби сім’ї міліціонера лише з двох осіб416. У разі появи 
дитини (ще 870 грн) з’являється щомісячний дефіцит сімейного 
бюджету в обсязі 478 грн, який покрити за рахунок законної заро
бітної платні неможливо.

У США з метою визначення рівня добробуту сім’ї практикується 
порівняння розмірів заробітної платні та прожиткового мінімуму. 
Вважається, що рівень бідності дорівнює подвійному прожитковому 
мінімуму417. Враховуючи обсяг щорічного доходу середньостатис
тичного американського поліцейського у розмірі 51 410 доларів та 
рівень бідності сім’ю з однієї особи в розмірі 10 890 доларів, можна 
дійти висновку, що розмір доходів середнього працівника поліції 
перевищує рівень бідності у 4,7 раза418 419. Застосовуючи цю методику 
до умов України, легко підрахувати, що рівень офіційних доходів 

414 Benefits & Salary Overview. NYPD [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://nypdrecruit.com/benefits-salary/overview
415 How many hours does an average police officer work in a week? [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://answers.yahoo.com/question/index?-
qid=20081229 222244AA3KyDf
416 Прожиточный минимум в Украине 2011 [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.obzorzarplat.com.ua/cost-of-living-minimum-ukraine-2011/ 
417 Dumanovsky T. Changes in energy content of lunchtime purchases from fast food 
restaurants after introduction of calorie labelling: cross sectional customer surveys 
[Електронний ресурс]. / Dumanovsky T., et al. ; BMJ. — Режим доступу : http://
www.bmj.com/content/343/bmj.d4464
418 Chris Newton. The Salary Range for a Police Officer [Електронний ресурс]. / Chris 
Newton. — Режим доступу : http://www.ehow.com/info_8137840_salary-range-
police-officer.html
419 The 2011 HSS Poverty Guidelines. One Version of the [US] Federal Poverty Measure 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://aspe.hhs.gov/poverty/11poverty.shtml
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середнього українського міліціонера перевищує рівень бідності 
(тобто подвійний прожитковий мінімум) лише в 1,2 раза. 

Економічна площина аналізу проблеми має ще один важливий 
аспект — адекватне фінансове забезпечення органів контролю за 
дотриманням законності в діяльності правоохоронних органів. 
Наприклад, у Великій Британії на потреби трьох головних орга
нів, що контролюють стан роботи зі скаргами населення на дії 
поліції, і загальна чисельність працівників яких становить 504 
особи, виділяється щорічно близько 47 млн фунтів (75 млн дола
рів) (табл. 2.17). Бюджет королівської прокуратури Шотландії у 
2009/2010 фінансовому році дорівнював 118,9 млн фунтів стерлін
гів, або 188,542 млн доларів. Обсяг фінансування цих структур 
можна порівняти з бюджетом Генеральної прокуратури України, 
що у 2010 р. становив 9 678 959 300 грн, або 150 286 000 доларів 
США420 421.

Запобігання злочинності серед особового складу поліції країн 
Західної Європи та Південної Америки ґрунтується на докладно роз
роблених і перевірених на практиці кількох стратегічних доктринах 
будівництва та розвитку структур правопорядку і забезпечення 
законності в діяльності правоохоронних органів. 

Перша доктрина заснована на так званих принципах Піла — 
основоположника сучасної поліції Роберта Піла: неупередженості; 
спрямованості на запобігання злочинності; законності; співробітни
цтва з населенням; обмеженості у використанні сили; централізації 
керівництва; напіввійськового характеру структури; незалежності 
від впливу політики тощо. 

Друга доктрина передбачає створення та функціонування трилан
кової системи запобігання й боротьби з правопорушеннями з боку 
працівників поліції, складовими елементами якої є структурні під
розділи самої поліції, державні незалежні інституції, громадські фор
мування. Конкретний характер такої системи визначається особли

420 Annual Report and Accounts for the year ended 31 March 2010 [Електронний 
ресурс]. /Crown Office and Procurator Fiscal Service. — Режим доступу : http://www.
copfs.gov.uk/images/Documents/Finance/2009-10-Annual-Report-and-Accounts.pdf
421 Про Державний бюджет України на 2010 рік [Електронний ресурс] : Закон 
України від 27.04.2010 р. №2154-VI. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/2154-17
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востями як самої країни, так і її регіонів. Наприклад, у Великій 
Британії функціонують принаймні три регіональні системи, в 
Австралії — вісім.

Таблиця 2.17

Обсяг фінансування  
деяких органів зовнішнього контролю  
за діяльністю поліції Великої Британії

Регіон Орган Обсяг фінансування  
(у фунтах)

Англія та Уельс
Незалежна комісія  

з розгляду скарг  
щодо поліції

37 363 000  
(2009/2010 фінансовий рік)422

Північна 
Ірландія

Офіс поліцейського 
омбудсмана

8 776 000  
(2008/2009 фінансовий рік)423

Шотландія
Офіс комісара з питань 

розгляду скарг щодо 
поліції

1 163 000  
(2009/2010 фінансовий рік)424

Всього 47 302 000 
422 423 424

Успішному впровадженню в Україні першої доктрини заважає той 
факт, що сучасна міліція, з одного боку, вже відмовилася від тоталі
тарних засад подальшого будівництва правоохоронних органів, а з 
другого — ще не розробила власних демократичних підвалин цієї 
діяльності.

Впровадженню другої доктрини перешкоджає відсутність у країні 
незалежних структур контролю за діяльністю правоохоронних орга
нів, а також нерозвиненість громадянського суспільства.

Вимагає кардинального оновлення/реформування правова база 
діяльності із забезпечення законності роботи правоохоронних орга
нів. З одного боку, ця база є доволі таки розробленою, а з другого — 
на жаль, є вкрай застарілою. Насамперед це стосується двох осно

422 Annual Report and Accounts for the year ended 31 March 2009 [Електронний 
ресурс]. / Crown Office and Procurator Fiscal Service. — Режим доступу : http://
www.copfs.gov.uk/images/Documents/Finance/2008-09-Annual-Report-and-
Accounts.pdf
423 Police Complaints: Report on Statistics for Scotland 2009/10 [Електронний 
ресурс]. / Police Investigations & Review Commissioner. — Режим доступу : http://
pirc.scotland.gov.uk/police_complaints_statistics_for_scotland_ 2009-10
424 Police Complaints: Report on Statistics for Scotland 2009/10 [Електронний 
ресурс]. / Police Investigations & Review Commissioner. — Режим доступу : http://
pirc.scotland.gov.uk/police_complaints_statistics_for_scotland_ 2009-10
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воположних нормативних актів, що були прийняті в радянські 
часи — Закону «Про міліцію» та Положення про проходження служ
би рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ 
України. 

Успішній імплементації зарубіжного досвіду заважають і деякі 
проблеми організаційного характеру. Якщо в країнах Західної Євро
пи питання роботи зі скаргами населення на протиправні дії праців
ників поліції зосереджені в руках спеціалізованих структур незалеж
ного зовнішнього контролю, то в Україні такі органи практично 
відсутні.

У державах, у яких вдалося домогтися вагомих результатів у спра
ві забезпечення законності в діяльності правоохоронних органів, 
існує, як правило, чіткий, регламентований законом розподіл 
обов’язків між контролюючими структурами. Такого розподілу 
обов’язків між головними структурами, що контролюють питання 
законності в органах внутрішніх справ України (Департамент вну
трішньої безпеки, Управління інспекції з особового складу МВС, 
Генеральна прокуратура, Служба безпеки, Уповноважений Верховної 
Ради з прав людини тощо), на жаль, не існує. 

Досвід низки країн Західної Європи та Північної Америки свід
чить про те, що забезпечення дотримання законності в діяльності 
правоохоронних органів — це комплексна справа, яка вимагає 
реформування не тільки поліції, а й інших органів правопорядку, 
судових структур, перегляду законодавства, перебудови взаємовід
носин з органами влади і населенням та ін. Досвід Російської 
Федерації свідчить, що звичайна реструктуризація правоохоронних 
органів, формальна заміна їх традиційних назв на більш сучасні під 
гаслом реформування не вирішує завдань докорінного підвищення 
рівня законності серед особового складу цих органів.

Впровадження передового світового досвіду вимагає і вирішення 
низки питань психологічного характеру. 

Насамперед це стосується психологічних аспектів взаємовідно
син між громадянами та працівниками міліції. Цілеспрямована 
діяльність імплементації принципу Роберта Піла щодо зміцнення 
співробітництва поліції з населенням у низці країн Західної Європи 
та Північної Америки протягом півтора століття привела до заро
дження партнерських відносин між населенням та правоохоронни
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ми органами, що полягає, зокрема, у зростанні довіри громадян до 
працівників поліції. Наприклад, за даними Інституту Геллапа, 56 % 
жителів США відчувають довіру до поліції. Поліція, за довірою гро
мадян, посідає третє місце після військових та малого бізнесу, випе
реджаючи церкву, верховний суд, президента тощо425. Досвід 
Німеччини свідчить про те, що бажаних результатів можна досягти 
за наявності політичної волі і за коротший час. 

Навпаки, в Україні рівень довіри населення до міліції залиша
ється дуже низьким. За підсумками соціологічного опитування, 
проведеного у грудні 2011 р., лише 10 % респондентів відчували 
довіру до працівників міліції426. Ставлення до міліції відображає 
загальне негативне ставлення населення до органів влади, яка 
часто асоціюється у свідомості пересічних громадян з якоюсь воро
жою силою.

Інші питання психологічного характеру пов’язані з подоланням 
наслідків професійної деформації та помилкових стереотипів, харак
терних для вітчизняних правоохоронних органів. 

Під професійною деформацією традиційно розуміється негативна 
зміна психологічних та соціальнопсихологічних особливостей осо
бистості співробітника правоохоронних органів у процесі служби427. 
Професійна деформація працівника правоохоронних органів харак
теризується: 1) жорсткими професійними установками; 2) обвину
вальним ухилом; 3) надмірною підозрілістю та педантичністю; 
4) черствістю до людської біди; 5) правовим нігілізмом; 6) самови
правданням порушень службових норм інтересами і цілями бороть
би зі злочинністю; 7) зловживанням владою; 8) використанням 
службового становища в особистих цілях; 9) зниженням самокон
тролю і вимогливості до себе428. 

425 Steve Roos. Public Trust of Police [Електронний ресурс]. / Steve Roos. — Режим 
доступу : http://idahofallschief.blogspot.com/2011/12/public-trust-of-police.html
426 Украинцы не доверяют родной милиции, но верят в нее? [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://news.eizvestia.com/news_politics/full/ukrainci-
ne-doveryayut-rodnoj-milicii-no-veryat-v-nee
427 Столяренко А. М. Профессиональная деформация личности сотрудника / под 
общей ред. профессора А. М. Столяренко [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://determiner.ru/dictionary/993/word/profesionalnaja-deformacija-lichnosti-
sotrudnika 
428 Там само.
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С. Є. Борисова виділяє шість основних помилкових стереотипів 
щодо діяльності органів внутрішніх справ429. 

• Стереотип «начальник повинен бути жорстким, твердим, напо
легливим». Цей стереотип змінює структуру управлінської взаємодії, 
переводячи її на режим загрози покаранням за проступок, пріори
тетності наказного спілкування перед іншими формами контактів, 
деформує систему управлінських впливів. 

• Стереотип «начальник завжди правий». Прояви цього стерео
типу негативно впливають на самостійність рішень і суджень праців
ника, формують безініціативність, очікування наказів та розпоря
джень керівництва. 

• Стереотип догматичного виконання наказів. Установка на без
думне виконання будьякого наказу начальника, не замислюючись 
про його наслідки, часто веде до внутріособистісних конфліктів за 
умови наявності своєї власної думки про необхідність діяти 
поіншому. 

• Стереотип «маленької людини». Цей стереотип прямо пов’язаний 
із самооцінкою і рівнем домагань працівника. Часто він веде до зни
ження своєї професійної самооцінки, прояву конформізму і відсут
ності своїх власних суджень з того чи іншого службового питання. 

• Стереотип «оптимальної» рольової поведінки. Він часто висту
пає як механізм пристосованої поведінки до певних службових ситу
ацій і конкретних професійних дій. Так, загрозлива й агресивна 
поведінка розглядається як оптимальна для отримання показань від 
підозрюваного, як прояв наполегливості в аргументації єдиної версії 
злочину, висунутої працівником, тощо. 

• Стереотип «знаходження винного». Цей стереотип виправдовує 
всі дії щодо пошуку винного, його покарання тощо. При цьому робо
та з виявлення справжніх причин неефективності діяльності відхо
дить на другий план і її недоліки залишаються невідомими.

Вважаємо, можна додати ще один стереотип — «стереотип «пере
дового» працівника». Він, з одного боку, дає змогу начальнику від

429 Борисова С. Е. Профессиональная деформация сотрудников милиции и ее 
личностные детерминанты [Електронний ресурс] : дисс. канд. психол. наук спец. 
19.00.06 «Юридическая психология» / Борисова Светлана Евгеньевна. — Режим 
доступу : http://www.dissercat.com/content/professionalnaya-deformatsiya-sotrud-
nikov-militsii-i-ee-lichnostnye-determinanty
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давати наказ про виконання завдання, заздалегідь знаючи, що 
законним шляхом це зробити неможливо, з другого — підлеглий 
отримує від керівництва «карт бланш» на виконання завдання будь
яким способом, навіть з порушеннями законності. В разі успішного 
виконання завдання працівник заохочується через призначення на 
вищу посаду, присвоєнням чергового звання та ін. У разі невдачі — 
вся провина покладається цілком на виконавця. Тим самим створю
ється механізм мотивації щодо подальших порушень законності.

Успішній імплементації передового досвіду в галузі забезпечення 
законності серед працівників правоохоронних органів заважають і 
деякі негативні фактори культурного характеру. Насамперед це сто
сується тих суперечливих традицій, звичаїв, практик, які безпосе
редньо впливають на рівень правопорядку. Наприклад: звичай «вирі
шувати питання» шляхом телефонного права, практика впрова дження 
подвійних стандартів, традиція віддячувати службовцям за виконан
ня їх прямих обов’язків тощо. Якщо у радянські часи з цими проява
ми, які суперечили нормам офіційної моралі, велася, хоч би і фор
мально, «непримиренна» боротьба, то тепер становище в цій сфері 
значно погіршилося. Неприкриті порушення законності стали для 
багатьох нормою поведінки, своєрідним мірилом соціальної значу
щості. Це значно ускладнює роботу щодо впровадження світових 
стандартів у діяльність вітчизняних правоохоронних органів.

Наприклад, у США службова діяльність поліції багато в чому 
заснована на апріорі високих моральних якостях працівників полі
ції. З першого дня роботи в правоохоронних органах їх співробітни
кам прищеплюється усвідомлення того, що поліцейський не може 
обманювати. Як наслідок, офіцерам поліції не треба шукати поня
тих — їх свідчення беззастережно приймаються судом. У сучасних 
умовах впровадити аналогічні норми у вітчизняне законодавство не 
тільки передчасно, а й небезпечно для суспільства.

Підсумовуючи, можна виділити такі категорії факторів, які зава
жають успішній імплементації міжнародних стандартів та передово
го досвіду щодо забезпечення законності в діяльності правоохорон
них інституцій України: історичні, політичні, ідеологічні, економічні, 
доктринальні, правові, організаційні, психологічні, культурні тощо. 
Успішне запровадження передового зарубіжного досвіду вимагає 
перебудови органів внутрішніх справ України з державного озброє
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ного органу виконавчої влади на інституцію з надання послуг насе
ленню. Сервісна спрямованість правоохоронних органів передбачає 
перегляд критеріїв оцінки ефективності їх функціонування, відмову 
від показників оперативнослужбової діяльності, насамперед роз
криття злочинів як головного критерію. Впровадження світових 
стандартів роботи органів внутрішніх справ вимагає і корінного 
реформування фінансового та матеріального забезпечення ОВС, їх 
працівників, а також органів контролю за дотриманням законності в 
діяльності правоохоронних органів. Успішне впровадження в Україні 
світових стандартів неможливе без перебудови взаємовідносин з 
населенням, без зміцнення у громадян довіри до органів правопо
рядку. 
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Розділ 3

Удосконалення системи запобігання  
злочинам серед працівників ОВС України

3.1. Система запобігання злочинам серед працівників 
органів внутрішніх справ України

При вивченні сучасної кримінологічної літератури з питань запо
бігання злочинності перше, що привертає до себе увагу, — це різно
маніття термінів, які використовуються для визначення діяльності, 
що перешкоджає вчиненню злочинів. Вченимикримінологами най
частіше вживаються такі дефініції, як «попередження», «запобіган
ня», «профілактика», «відвернення», «протидія», «превенція», 
«боротьба» та ін. Не вдаючись до ретельного аналізу змісту кожного 
з них, пропонуємо, використавши прийом «термінологічної конвен
ції», вживати термін «запобігання» як найбільш поширений серед 
науковців (В. В. Голіна, А. Ф. Зелінський, О. М. Литвак та ін.), що 
означає сукупність різноманітних видів діяльності і заходів у держа
ві, спрямованих на вдосконалення суспільних відносин з метою 
усунення негативних явищ та процесів, що породжують злочинність 
або сприяють їй, а також недопущення вчинення злочинів на різних 
стадіях злочинної поведінки430. Такі ж терміни, як «протидія», «пре
венція», «профілактика» та «попередження» злочинності вважаємо 
за доцільне в контексті нашої роботи, яка стосовно цієї проблемати
ки має не стільки теоретичний, скільки прикладний характер, вва

430 Кримінологія: Загальна та Особлива частини : підручник / [Даньшин І. М., 
Голіна В. В., Валуйська М. Ю. та ін.] ; за заг. ред. В. В. Голіної. — [2-ге вид. перероб. 
і доповн.]. — Х. : Право, 2009. — 288 с.
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жати синонімічними, такими, що за змістом відповідають «запобі
ганню» злочинності. 

Зміст кримінологічної діяльності формують відносини між 
суб’єктами протидії злочинності, спрямовані на виявлення та усу
нення (нейтралізацію, ліквідацію, блокування) причин злочин
ності та умов, що сприяють її існуванню431. Сукупність же цих 
суб’єктів, їх повноважень, правових і організаційних заходів, 
форм та засобів здійснення останніх називають системою запобі
гання злочинності. Незважаючи на існування точки зору, згідно з 
якою в Україні термін «система» в цьому контексті не є таким, що 
повною мірою відповідає його змістовному навантаженню, про
понуємо знову ж таки не вдаватися до теоретичних дискусій та 
здійснювати аналіз системи запобігання злочинності у традицій
ному напрямі432. 

Суб’єкти запобігання злочинності серед працівників ОВС України 
створюють розгалужену систему, значення якої (у широкому розу
мінні) полягає у здійсненні демократичного контролю за діяльністю 
ОВС з метою забезпечення прозорості та підзвітності функціонуван
ня її складових. У сфері створення демократичного цивільного 
контролю за діяльністю правоохоронних органів Україна має між
народні зобов’язання в рамках членства і співробітництва з ООН, 
ОБСЄ, Радою Європи, НАТО та ЄС. Зокрема, основні принципи 
побудови системи контролю за діяльністю служб внутрішньої без
пеки і правоохоронних органів визначені рекомендаціями ПАРЄ 
1402 (1999 р.), ПАРЄ 1713 (2005 р.). Існують зобов’язання у цій сфері 
і в рамках співробітництва України з ОБСЄ. Так, прийнятий у рам
ках Будапештського документа (1994 р.) Кодекс поведінки з політич
ноправових аспектів безпеки «На шляху до справжнього партнер
ства в новій ері» є основоположним у сфері демократичного 
цивільного контролю за діяльністю силових структур. Україна також 

431 Литвинов О. М. Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні : 
монографія / О. М. Литвинов. — Х. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. — 
446 с. — Бібліогр. : С. 14.
432 Закалюк А. П. Курс сучасної кримінології: теорія і практика : у 3 кн. / 
А. П. Закалюк. — К. : Вид. дім «Ін Юре», 2007. — Кн. 1. : Теоретичні засади та 
історія української кримінологічної науки. — 424 с. — Бібліогр. : С. 348.
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має низку зобов’язань у форматі Україна — Рада Європи та Україна — 
НАТО433. 

Незважаючи на те, що створення відповідної системи цивільного 
контролю має особливе значення для недопущення порушень прав і 
свобод громадян з боку правоохоронців, зменшення корупції в ОВС 
та для розвитку демократичних цінностей у державі загалом, на наці
ональному рівні лише у 2003 р. було прийнято закон, спрямований 
на створення системи демократичного цивільного контролю — 
Закон України «Про демократичний цивільний контроль над 
Воєнною організацією і правоохоронними органами держави»434.

До цього часу в Україні існувала система забезпечення законності 
в органах внутрішніх справ, створена ще за радянських часів, головні 
суб’єкти якої можуть бути розподілені, залежно від критерію, на 
різні групи: внутрішнього та зовнішнього контролю; державні й 
недержавні; інституційні та індивідуальні тощо. Однак саме із при
йняттям зазначеного закону було визначено структуру цивільного 
контролю над правоохоронними органами, яка складається з: парла
ментського контролю; контролю, здійснюваного Президентом 
України; контролю з боку органів виконавчої влади та органів місце
вого самоврядування; контролю з боку судових органів та нагляду з 
боку органів прокуратури; громадського контролю.

Відповідно до ст. 6 Закону суб’єктами цивільного контролю є: 
Верховна Рада України; Уповноважений Верховної Ради України з 
прав людини; Президент України; Рада національної безпеки і обо
рони України; Кабінет Міністрів України; центральні та місцеві 
органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; проку
ратура України; судові органи України; громадяни України та гро
мадські організації; засоби масової інформації435. Дослідити існуючу 
систему контролю за діяльністю ОВС України пропонуємо у такій 

433 Котелянець О. О. Шляхи підвищення ефективності демократичного цивільно-
го контролю над сектором безпеки [Електронний ресурс]. / О. О. Котелянець. — 
Режим доступу : http://defpol.org.ua/site/index.php/uk/arhiv/obonogly
ad/11530-2012-08-13-08-34-09
434 Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоо-
хоронними органами держави [Електронний ресурс] : Закон України від 
19.06.2003 р. №975-IV. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/
show/975-15
435 Там само.
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послідовності (відповідно до проаналізованих нами у попередньому 
розділі форм контролю за діяльністю поліції): зовнішній державний 
контроль, внутрівідомчий контроль, контроль з боку органів місце
вого самоврядування та громадський контроль. 

Парламентський контроль за діяльністю органів внутрішніх 
справ — це діяльність Верховної Ради України, її органів і народних 
депутатів України, а також державних органів, на які в межах їх 
компетенції покладено відповідні обов’язки щодо запобігання 
діянням, які суперечать законодавству та державним інтересам 
України, виявлення і усунення порушень та притягнення винних 
осіб до відповідальності436. Парламентський контроль вважають 
найвищим рівнем державного контролю, який здійснюється під 
час законодавчої та установчої діяльності (утворення відповідних 
органів, призначення на посади тощо) Верховної Ради України437. 
Безпосередньо парламентські функції контролю за діяльністю ОВС 
України виконують:

— Комітети ВР України, які здійснюють законопроектну роботу, 
готують і попередньо розглядають питання, віднесені до повнова
жень Верховної Ради. Основне навантаження щодо розгляду питань, 
пов’язаних із діяльністю правоохоронних органів, покладено на 
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяль
ності, до предмета відання якого належать організація та діяльність 
ОВС, соціальний захист працівників правоохоронних органів 
та ін.438; 

— Тимчасові слідчі і спеціальні комісії, які створюються Верховною 
Радою для підготовки та попереднього розгляду окремих питань;

— Рахункова палата, яка контролює використання коштів дер
жавного бюджету. Бюджетний контроль є важливою складовою 

436 Троханенко І. І. Державний контроль за діяльністю міліції : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і 
процес ; фінансове право ; інформаційне право» / І. І. Троханенко. — К., 2010. — 
22 с. — Бібліогр. : С. 12.
437 Андрєєва О. Б. Сутність та особливості парламентського контролю за діяльніс-
тю міліції / О. Б. Андрєєва // Вісник Харківського національного університету 
внутрішніх справ. — 2010. — № 1 (48). — С. 126–134.
438 Про комітети Верховної Ради України сьомого скликання / Верховна Рада 
України [Електронний ресурс] : Постанова Верховної Ради України від 
25.12.2012 р. № 11-VII. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/11-18
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демократичного контролю за діяльністю ОВС України, що полягає у 
перевірці використання державних ресурсів відповідними органами;

— Уповноважений Верховної Ради України з прав людини — омбудс
ман439. 

Останній інституції належить особлива роль, враховуючи запро
вадження «сильної» її моделі, яка характеризується такими особли
востями, як: високий конституційний статус Уповноваженого з прав 
людини (ст. 55, 85, 101 Конституції України); незалежність 
Уповноваженого від будьякого органу державної влади або місцево
го самоврядування, їх посадових осіб; запровадження єдиної моделі 
омбудсмана на національному рівні; широка юрисдикція Уповно
важеного, яка поширюється як на органи державної влади, включа
ючи суди, так і на органи місцевого самоврядування та їх посадових 
осіб; значні повноваженнями щодо проведення проваджень та пере
вірок, у тому числі з власної ініціативи, для виявлення випадків 
порушень прав людини та здійснення постійного моніторингу за 
станом дотримання прав і свобод людини; право ініціювати 
обов’язкові для розгляду подання з викладенням рекомендацій щодо 
усунення виявлених порушень прав і свобод людини органами дер
жавної влади, місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, 
підприємств, установ організацій незалежно від форми власності, їх 
посадовими та службовими особами; можливість безпосереднього 
звернення до Уповноваженого широких верств населення; гнучкість 
та неформальність процедури, свобода дій щодо відкриття прова
дження у тій чи іншій справі та ін.440 

Значну увагу Уповноважений приділяє питанням роботи зі скар
гами громадян на дії працівників правоохоронних органів. За кіль
кістю письмових звернень громадян до Уповноваженого правоохо
ронці «посіли друге місце» після працівників судової системи у сфері 
порушень громадянських прав. Якщо у 2010 р. до Уповноваженого 
надійшло 4153 звернення стосовно працівників органів МВС 

439 Конституція України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
440 Уповноважений Верховної Ради України з прав людини — українська модель 
омбудсмана [Електронний ресурс]. / Уповноважений Верховної Ради України з 
прав людини. — Режим доступу : http://www.ombudsman.gov.ua/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=20&Itemid=23
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України, то у 2011 р. таких звернень було 4817, або 14,0 % загальної 
кількості, у 2012 р. — 3632 (15,2 %), а у 2013 р. 3998 (14,7 %)441. 
Ефективність роботи Уповноваженого щодо питань зміцнення 
законності в роботі ОВС зросла зі створенням у 2012 р. Департаменту 
з питань реалізації національного превентивного механізму. Одним 
з основних завдань цього Департаменту є моніторинг місць несвобо
ди, включаючи ті, які підпорядковані МВС (ізолятори тимчасового 
тримання, кімнати для затриманих та доставлених чергових частин 
тощо). 

Водночас необхідно вказати і на проблеми функціонування 
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, серед яких — зна
чне перевищення обсягів звернень громадян до омбудсмана щодо 
реальних можливостей їх розгляду Секретаріатом Уповноваженого, 
неналежне реагування правоохоронних органів на звернення 
Уповно важеного Верховної Ради з приводу отримання інформації. 
Загалом, інститут Уповноваженого Верховної Ради з прав людини 
ще не набув такого авторитету, яким він користується в розвинутих 
демократичних країнах, і не може вважатися ефективним механіз
мом здійснення парламентського контролю над правоохоронними 
органами442.

Судові органи контролю, здійснюючи правосуддя в Україні, відігра
ють особливу роль у запобіганні злочинності серед працівників ОВС 
України, адже, діючи на засадах верховенства права, забезпечуючи 
кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, 
гарантованих Конституцією, вони сприяють розвиткові законності, 
демонструючи дію права в конкретних життєвих ситуаціях443.

441 Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні / Уповноважений 
Верховної Ради України з прав людини. 2011 р. [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.ombudsman.gov.ua/images/stories/07022011/dopovid_8_1.
pdf
442 Контроль над правоохоронними органами в Україні: цивільний, але не демо-
кратичний: аналітична доповідь Центру Разумкова [Електронний ресурс]. / 
Центр Разумкова // Національна безпека і оборона. — 2004. — № 4. — 38 с. — 
Бібліогр. : С. 14. — Режим доступу : http://www.razumkov.org.ua/additional/ 
analytical_report_NSD52_ukr.pdf 
443 Мартиненко О. А. Злочинна шкода, що вчиняється працівниками ОВС 
України при виконанні службових обов’язків / О. А. Мартиненко, 
В. П. Шарікова. — Луганськ : ТОВ «Віртуальна реальність», 2013. — 220 с. — 
Бібліогр. : С. 173.
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Відповідно до ст. 13 Закону України «Про демократичний 
цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронни
ми органами держави» Президент України як глава держави і 
гарант додержання Конституції України, прав і свобод людини і 
громадянина при здійсненні своїх державних функцій: вносить на 
затвердження Верховної Ради України пропозиції щодо загальної 
структури, чисельності, визначення МВС України; призначає на 
посади та звільняє з посад вище командування правоохоронних 
органів; присвоює вищі військові і спеціальні звання; вживає 
заходів щодо припинення діяльності незаконних воєнізованих 
формувань, а також будьяких спроб використання правоохорон
них органів для обмеження прав і свобод громадян або з метою 
повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи пере
шкоджання їх діяльності. Контроль за діяльністю органів вико
навчої влади у сфері національної безпеки і правоохорон ної 
діяльності Президент України здійснює як безпосередньо, так і 
через очолювану ним Раду національної безпеки і оборони 
України444.

Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі виконавчої 
влади здійснює зовнішній державний контроль за діяльністю органів 
внутрішніх справ, загальні напрями якого визначено Конституцією 
України як здійснення заходів із забезпечення обороноздатності та 
національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі 
злочинністю; спрямування та координацію роботи міністерств, 
інших органів виконавчої влади (п. 7, 9 ст. 116 Конституції України). 
Особлива увага Кабінетом Міністрів приділяється питанням роботи 
зі зверненнями громадян стосовно діяльності правоохоронних орга
нів. Так, за 2013 р. до Кабінету Міністрів надійшло 29 903 індивіду
альних та колективних звернення (на 53,5 % менше, ніж у 2013 р. — 
64 339) від 232 489 (2012 р. — 262 869) громадян з усіх регіонів України 
та зза кордону. Майже кожне п’яте питання (18,4 %), з якого звер
талися громадяни до громадської приймальні Кабінету Міністрів та 
під час особистих прийомів, було пов’язане із забезпеченням дотри

444 Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоо-
хоронними органами держави [Електронний ресурс] : Закон України від 
19.06.2003 р. №975-IV. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/
show/975-15
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мання законності та охорони правопорядку, реалізацією прав і сво
бод громадян (2012 р. — 18,6 %)445 446.

Функцію забезпечення законності й правопорядку, дотримання 
прав і свобод людини покладено також на місцеві державні адміні
страції, зокрема, при здійсненні ними заходів щодо охорони громад
ської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю та ін.447

Недоліком існуючої системи контролю за діяльністю правоохо
ронців є призначення як міністра внутрішніх справ, так і керівників 
місцевих державних адміністрацій лише однією особою — 
Президентом України, що, з одного боку, забезпечує певну «політич
ну єдність» цих структур і зменшує можливість конфліктів між ними, 
з другого — підвищує ризик політичного впливу всупереч сучасному 
принципу деполітизації правоохоронної діяльності448.

Серед органів цивільного контролю за дотриманням законності в 
діяльності органів внутрішніх справ провідна роль належить проку
ратурі, на яку відповідно до Конституції України та Закону України 
«Про прокуратуру» покладаються функції нагляду за додержанням 
законів під час проведення працівниками ОВС оперативнорозшу
кової діяльності та процесуальнослідчих дій, виконання ними судо
вих рішень, а також при застосуванні інших заходів примусового 
характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян та 
ін. (ст. 5)449.

445 Інформація про роботу зі зверненнями громадян, що надійшли до Кабінету 
Міністрів України у 2012 році. Урядовий портал. Звернення громадян. Розгляд 
звернень громадян [Електронний ресурс]. / Кабінет Міністрів України. — Режим 
доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=24598262-
8&cat_id=244866718
446 Інформація про роботу зі зверненнями громадян, що надійшли до Кабінету 
Міністрів України у 2013 році. Урядовий портал [Електронний ресурс]. / Кабінет 
Міністрів України. — Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=247026743&cat_id=244866718
447 Про місцеві державні адміністрації [Електронний ресурс] : Закон України від 
09.04.1999 № 586-XIV. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/586-14/page
448 Контроль над правоохоронними органами в Україні: цивільний, але не демо-
кратичний: аналітична доповідь Центру Разумкова [Електронний ресурс]. / 
Центр Разумкова // Національна безпека і оборона. — 2004. — № 4. — 38 с. — 
Бібліогр. : С. 15. — Режим доступу : http://www.razumkov.org.ua/additional/ 
analytical_report_NSD52_ukr.pdf
449 Про прокуратуру [Електронний ресурс] : Закон України № 1789-XII від 
05.11.1991 р. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1789-12
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Запобігання правопорушенням прокуратурою в галузі дотриман
ня законності органами внутрішніх справ розглядається вченими і 
практиками не як самостійний обов’язок прокуратури, а як один з 
аспектів реалізації наглядових повноважень або функцій криміналь
ного переслідування, координації боротьби зі злочинністю, захисту 
публічних інтересів у судочинстві. Однак на підставі аналізу чинного 
законодавства вчені стверджують, що попередження злочинності 
являє собою самостійний загальний обов’язок, покладений на про
куратуру450.

До органів контролю за діяльністю ОВС України відносять також 
Службу безпеки України, яка наділена низкою повноважень щодо 
запобігання злочинності серед персоналу ОВС — виявлення, при
пинення та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених 
законодавством до її компетенції, проведення їх досудового розслі
дування, здійснення розшуку осіб, що переховуються у зв’язку із 
вчиненням кримінальних правопорушень (п. 3 ст. 24 Закону України 
«Про Службу безпеки України»)451 452 453.

Прийнятим 13 квітня 2012 р. Кримінальним процесуальним 
кодексом України передбачено створення Державного бюро розсліду
вань, серед функцій якого — проведення розслідувань неправомір
них дій правоохоронців454. Поява цього органу має стати запорукою 
створення дійсно незалежного механізму контролю за діяльністю 
міліції, заснованого на принципах, встановлених практикою 
Європейського суду з прав людини, а саме незалежності, ефектив

450 Іляшко О. О. Попередження прокуратурою правопорушень у галузі дотриман-
ня законності органам внутрішніх справ України / О. О. Іляшко // Вісн. 
Луганськ. держ. ун-ту внутрішніх справ. — 2006. — Вип. 3. — С. 156–162. — 
Бібліогр.: С. 162.
451 Мартиненко О. А. Злочинна шкода, що вчиняється працівниками ОВС України 
при виконанні службових обов’язків / О. А. Мартиненко, В. П. Шарікова. — 
Луганськ : ТОВ «Віртуальна реальність», 2013. — 220 с. — Бібліогр. : С. 173.
452 Про Службу безпеки України [Електронний ресурс] : Закон України від 
25.03.1992 р. № 2229-XII. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/2229-12
453 Самотієвич В. О. Кримінологічна характеристика особистості працівників 
ОВС України, які вчинили злочини : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / 
Самотієвич Валерія Олександрівна. — Х., 2012.– 225 с. — Бібліогр. : С. 138.
454 Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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ності роботи, оперативності розслідування, підзвітності та можли
вості громадського контролю455. 

Державне бюро розслідувань створюється на кшталт описаних нами 
британських органів зовнішнього незалежного контролю: його утво
рення та фінансування здійснюється державою, але у своїх діях Бюро є 
незалежним під час здійснення зовнішнього контролю за діяльністю 
міліції, воно не повинно мати жодного ієрархічного чи інституційного 
зв’язку з міліцією чи урядом456. Така вимога має ліквідувати усталену 
практику, згідно з якою розслідування смертей внаслідок застосування 
летальної сили працівниками ОВС, як і фактів смерті в місцях позбав
лення волі, на початкових стадіях переважно здійснюється представни
ками органу, працівником якого є особа (ДПтС, МВС, СБ), що засто
сувала таку силу. Тільки після цього зазначені матеріали передаються до 
прокуратури, яка приймає подальші рішення на снові доказів, зібраних 
«упередженим» органом, що часто унеможливлює проведення 
об’єктивного та незалежного розслідування457.

Концепція цивільного контролю з боку держави логічно перед
бачає наявність іншого, внутрівідомчого контролю, до головних 
суб’єктів якого належать: Відділ моніторингу дотримання прав 
людини в діяльності органів внутрішніх справ, підрозділи Інспекції з 
особового складу, Департаменту внутрішньої безпеки МВС України, 
керівний склад органів внутрішніх справ тощо.

Інспекція з особового складу (ІОС) є підрозділом Департаменту 
кадрового забезпечення, який займає центральне місце у реалізації 
профілактичних заходів порушень законності серед працівників 
ОВС. Серед завдань, покладених на цей підрозділ, пріоритетною є 
реалізація заходів, спрямованих на недопущення порушень вимог 

455 Не зупиняйтеся на півдорозі: Влада має використовувати новий Кримінальний 
процесуальний кодекс, щоб покласти край тортурам [Електронний ресурс]. / 
Amnesty International. — Режим доступу : http://amnesty.org.ua/sites/default/
files/Amnesty_International_Ukrine_Dont_Stop_Halfway_UKR.pdf
456 Климчук М. П. Чи допоможе ліквідувати катування новий КПК? / 
М. П. Климчук, О. С. Степанов // Порівняльно-аналітичне право. — 2013. — 
№ 3–2. — С. 316–318. — Бібліогр. : С. 317.
457 Доповідь, представлена до Універсального періодичного огляду Організації 
Об’єднаних Націй, Чотирнадцята сесія Ради з прав людини ООН з Універсального 
періодичного огляду (другий цикл) 2012 [Електронний ресурс]. / Українська 
Гельсінська спілка з прав людини. — 133 с. — Бібліогр. : С. 74. — Режим доступу : 
http://zakon.znate.ru/pdfview/index-7017.html
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закону з боку правоохоронців: працівниками Інспекції надається 
методична допомога співробітникам кадрового апарату органів та 
підрозділів внутрішніх справ з організації та проведення роботи 
щодо запобігання порушенням дисципліни та законності особовим 
складом, розробляються рекомендації щодо профілактики негатив
них проявів серед особового складу. 

Основним напрямом діяльності ІОС є проведення службових роз
слідувань, до яких працівники Інспекції залучаються при фіксації в 
Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей про скоєне осо
бою рядового та начальницького складу кримінальне правопорушен
ня або повідомлення такому працівникові про підозру в учиненні нею 
кримінального правопорушення; при скоєнні корупційного право
порушення або при надходженні подання спеціально уповноваженого 
суб’єкта у сфері протидії корупції; за фактами застосування та вико
ристання працівником ОВС вогнепальної зброї, спеціальних засобів 
або заходів фізичного впливу, якщо це призвело до загибелі або пора
нення працівників міліції чи інших осіб; за отриманою інформацією 
про скоєння працівником дорожньотранспортної пригоди, унаслідок 
якої загинула(и) чи отримала(и) тілесні ушкодження особа (особи) 
рядового та начальницького складу чи цивільні особи та ін.

До проведення службових розслідувань з метою поглибленого 
вивчення причин та умов, що передували правопорушенню, також 
можуть залучатися працівники інших підрозділів системи ОВС, 
зокрема, служби професійної підготовки підрозділів кадрового 
забезпечення за фактами застосування вогнепальної зброї, загибелі 
або поранення працівників ОВС, ДАІ МВС — при розслідуванні 
фактів ДТП, а також служби психологічного забезпечення, штабу, 
підрозділів громадської безпеки та матеріального забезпечення, під
розділів режимносекретного та документального забезпечення, під
розділів внутрішнього аудиту у відповідних випадках458.

Результати роботи Інспекції з особового складу за один рік можна 
проілюструвати такими даними. У 2013 р. працівниками ІОС МВС 
України було проведено понад 13 877 службових розслідувань 
(у 2009 р. — 12 000). З них 6285 — за зверненнями громадян (2009 р. — 

458 Про затвердження Інструкції про порядок проведення службових розслідувань 
в органах внутрішніх справ [Електронний ресурс] : Наказ МВС України № 230 від 
12.03.2013 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0541-13
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7000), 1056 — за випадками надзвичайних подій різного роду 
(2009 р. — 1000), 867 — за поданнями органів прокуратури й суду 
(2009 р. — 1000) та 5669 з інших причин. До дисциплінарної відпо
відальності притягнуто понад 53 840 працівників (у 2009 р. — 4200), 
із них 1237 працівників органів внутрішніх справ звільнено (2009 р. — 
732). Було задокументовано понад 6126 випадків порушень Правил 
дорожнього руху працівниками органів внутрішніх справ (2009 р. — 
7000). Майже 4,5 тис. працівників притягнуто до дисциплінарної 
відповідальності. 219 осіб звільнено з органів внутрішніх справ 
(2009 р. — 300)459 460. 

Діяльність Департаменту внутрішньої безпеки також спрямована 
на запобігання та виявлення корупційних і злочинних проявів серед 
співробітників ОВС. Зпоміж основних напрямів діяльності, спря
мованої на профілактику протизаконної поведінки з боку працівни
ків ОВС, можна виділити такі:

— збір, накопичення, систематизація та оброблення інформації 
щодо негативних явищ та тенденцій, спрямованих на дестабілізацію 
системи органів внутрішніх справ;

— перевірка кандидатів на службу в ОВС;
— проведення перевірок за фактами надзвичайних подій серед 

особового складу; 
— встановлення умов, що сприяють скоєнню працівниками зло

чинів та інших правопорушень. 
Задля виконання покладених на Департамент завдань його пра

цівники наділяються широким колом повноважень, якто: безпере
шкодно проводити перевірки підрозділів за всіма напрямами служ
бової діяльності, незалежно від підпорядкування та призначення; 
здійснювати контроль за виконанням наказів, розпоряджень, вказі
вок, інших відомчих документів; застосовувати оперативнорозшу
кові заходи щодо працівників ОВС, які діють усупереч інтересам 
служби, використовують службові повноваження, діють у власних 
інтересах, порушуючи вимоги закону.

459 Керівництво МВС України вимагає посилення дисципліни серед особового 
складу [Електронний ресурс]. / Кабінет Міністрів України. — Режим доступу : 
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=243325132
460 Лист Міністерства внутрішніх справ України від 08.04.2014 № 6/6-63зі : 
[рукопис] / Міністерство внутрішніх справ України. — К., 2014. — 1 с.
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Обсяг роботи в окресленому напрямі, виконуваної Департа
ментом, можна продемонструвати на прикладі підсумків, підбитих 
за 2010 р. Співробітниками Департаменту було проведено понад 
11 тис. оперативнопрофілактичних заходів з виявлення, поперед
ження та припинення злочинних, корупційних та інших протиправ
них діянь, що готуються або вчинені працівниками органів та під
розділів внутрішніх справ. За результатами цих заходів та розгляду 
звернень громадян органами прокуратури порушено 575 криміналь
них справ стосовно працівників ОВС. За результатами їх розгляду 
судами визнано винними та засуджено 85 колишніх правоохоронців. 
У 2010 р. за матеріалами Служби внутрішньої безпеки органами про
куратури порушено 79 кримінальних справ за фактами застосування 
працівниками органів внутрішніх справ фізичного насильства сто
совно громадян, у т.ч. 9 — за катування461.

Враховуючи те, що превентивна діяльність не зводиться до діяльнос
ті, спрямованої на припинення злочинної поведінки, а є значно шир
шою і повинна включати кримінологічно обґрунтовану кадрову політи
ку — від комплектування ОВС до організації на постійній основі 
виховного процесу серед особового складу, до суб’єктів запобігання 
злочинності серед працівників ОВС необхідно віднести також Депар
тамент кадрового забезпечення МВС України (в цілому, а не лише 
ІОС), а також Управління медичного забезпечення та реабілітації462.

На Департамент кадрового забезпечення покладено широке коло 
завдань, спрямованих на недопущення порушень закону персона
лом ОВС. Окрім зазначених завдань, виконання яких покладено на 
ІОС, що є структурним підрозділом ДКЗ, Департамент відповідає за 
виконання різноманітних, переважно організаційноуправлінських 
заходів та заходів виховного характеру, спрямованих на запобігання 
злочинності серед персоналу ОВС, серед яких:

– відбір кадрів, що охоплює узагальнення, поширення та впрова
дження позитивного досвіду організації роботи з відбору, розстанов

461 Міліція не буде захищати «честь мундира» ціною прав людини / Міністерство 
внутрішніх справ України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://mvs.
gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/722989
462 Самотієвич В. О. Кримінологічна характеристика особистості працівників 
ОВС України, які вчинили злочини : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / 
Самотієвич Валерія Олександрівна. — Х., 2012.– 225 с. — Бібліогр. : С. 141.
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ки, збереження та зміцнення професійного ядра, систематичне 
забезпечення підвищення якості добору особового складу органів і 
підрозділів внутрішніх справ, а також організація та забезпечення 
початкової підготовки осіб, прийнятих на службу в органи внутріш
ніх справ, організація роботи інституту наставництва з молодими 
працівниками;

– розробка та реалізація заходів виховного характеру шляхом про
ведення культурномасової та просвітницької роботи, а також органі
зація службової підготовки працівників органів внутрішніх справ, 
проведення організаційних та практичних заходів, спрямованих на 
підвищення рівня професійної майстерності особового складу;

– здійснення психологічного супроводження діяльності працівників 
ОВС і психологопедагогічне супроводження навчальновиховного 
процесу у вищих навчальних закладах МВС, що є основною компо
нентою індивідуальної профілактики злочинної поведінки; 

– розвиток відомчої освіти, підвищення рівня навчального про
цесу в навчальних закладах МВС, де здійснюється підготовка май
бутніх правоохоронців;

– проведення аналітичної роботи з вивчення злочинності серед пер
соналу ОВС: ведення обліків порушень законності і надзвичайних 
подій серед особового складу, аналіз та узагальнення такої інформа
ції, визначення напрямів, що потребують посиленої уваги та втру
чання, підготовка наказів та інших документів профілактичного 
спрямування; 

– розвиток відомчої етики, пропаганда правоохоронних традицій, 
методичне керівництво відомчими музеями, закладами культури, 
проведення заходів, спрямованих на формування в працівників про
фесійної культури й етики, сприяння розвитку художньої самодіяль
ності, усебічному духовному збагаченню працівників органів вну
трішніх справ і членів їхніх сімей463.

Окрема роль у системі запобігання злочинності належить 
Управлін ню медичного забезпечення та реабілітації, яке є структурним 
підрозділом центрального апарату МВС України. Управлінню підпо

463 Про затвердження Положення про Департамент кадрового забезпечення 
Міністерства внутрішніх справ України [Електронний ресурс] : Наказ МВС 
України від 17.02.2012 р. № 143. — Режим доступу : http://cct.com.
ua/2012/17.02.2012_143.htm
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рядковані Центр психіатричної допомоги та професійного психофі
зіологічного відбору МВС України, Центральна військоволікарська 
комісія МВС України та інші структурні підрозділи, які беруть без
посередню участь у відборі кандидатів на службу в ОВС, а також 
виконують профілактичні функції під час здійснення щорічного 
медичного огляду працівників ОВС. 

Останнє десятиріччя відзначилось низкою спроб розширити вну
трівідомчий контроль та залучити до нього громадськість, тим самим 
було продемонстровано наміри зробити діяльність органів внутріш
ніх справ прозорішою та відкритою для суспільства. Так, були ство
рені підрозділи, спрямовані на взаємодію із громадськістю — 
Управління зв’язків із громадськістю та введення спочатку посади 
радника міністра з прав людини та ґендерних питань (2004 р.), ство
рення Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльнос
ті органів внутрішніх справ (2008 р.). Додатково була сформована 
Громадська рада з питань захисту прав людини (2005 р.) та мобільні 
групи з моніторингу дотримання прав людини в діяльності ОВС 
(2005 р.), які являли собою змішану форму контролю — відомчого та 
громадського.

Управління зв’язків з громадськістю функціонує майже від початку 
існування МВС України, однак лише у 2004 р. цей підрозділ набув 
статусу Департаменту (реорганізація Департаменту в Управління від
булася у 2011 р.). Сьогодні основні завдання Управління та відділів 
зв’язків з громадськістю полягають в організації взаємодії органів 
внутрішніх справ із засобами масової інформації та громадськістю з 
метою інформування населення про результати роботи міліції у 
боротьбі зі злочинністю та підтриманні громадського порядку в дер
жаві, з питань профілактики правопорушень, формування позитив
ного іміджу міліції464.

У 2004 р. також було введено посаду радника міністра з прав 
людини та ґендерних питань, поштовхом до чого стали певні соці
альнополітичні зміни, які відбувались на той час у суспільстві, та 
обрання вектора демократизації правоохоронних органів. Основні 
завдання, поставлені перед радником, були такі: він мав проводити 

464 Управління зв’язків із громадськістю [Електронний ресурс]. / Міністерство 
внутрішніх справ України. — Режим доступу : http://mvs.gov.ua/mvs/control/
main/uk/publish/article/543561
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аналіз стану діяльності органів внутрішніх справ стосовно дотриман
ня вимог законодавства в галузі прав людини; здійснювати коорди
націю взаємодії МВС з міжнародними організаціями та проводити 
консультації з їх експертами, представництвами та підрозділами, які 
відповідають за реалізацію міжнародних норм дотримання прав 
людини; сприяти розробленню та впровадженню програм з прав 
людини в навчальних закладах МВС України, а також проводити 
консультації з представниками громадських організацій, у тому 
числі правозахисних, та здійснювати інші заходи, які мали безпосе
реднє превентивне навантаження. Радник також відповідав за під
тримання постійних зв’язків з іншими суб’єктами запобігання зло
чинності серед працівників ОВС — Уповноваженим Верховної Ради 
України з прав людини, профільними комітетами Верховної Ради 
України та ін.465 

Наступного року обсяг залучення громадськості до здійснення 
контролю над дотриманням законності персоналом ОВС було ще 
збільшено шляхом розвитку мобільних груп із моніторингу дотриман
ня прав людини в діяльності органів внутрішніх справ. Спочатку 
вони створювались на базі вищих навчальних закладів системи 
МВС, а потім формат діяльності таких груп частково змінився: 
повноваження їх було розширено, а прив’язка до вищих навчальних 
закладів скасована. У 2013 р. МВС України скасувало цю форму гро
мадського контролю466. 

У 2005 р. було зроблено ще один крок на зближення міліції та 
громади: набула розвитку Громадська рада МВС України з питань 
забезпечення прав людини в органах внутрішніх справ, яка являла 
собою постійно діючий колегіальний виборчий консультативно
дорадчий орган. Основними завданнями Громадської ради були: 
громадський контроль за діяльністю МВС України у сферах захисту 
від протиправних посягань на життя, здоров’я, права і свободи гро

465 Про затвердження Положення про радника Міністра внутрішніх справ 
України з прав людини та ґендерних питань [Електронний ресурс] : Наказ МВС 
України від 06.10.2004 р. № 1221. — Режим доступу : http://www.umdpl.info/
index.php?id=1238049940
466 Про організацію діяльності постійно діючих мобільних груп з моніторингу 
забезпечення прав і свобод людини та громадянина в діяльності органів внутріш-
ніх справ [Електронний ресурс] : наказ МВС від 31.08.2006 № 894. — Режим 
доступу : http://www.umdpl.info/index.php?id=1241511827
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мадян, власність, природне середовище, інтересів суспільства, без
пеки дорожнього руху, громадянства, реєстрації фізичних осіб, іммі
грації та протидії нелегальній міграції тощо; налагодження 
системного діалогу та ефективної взаємодії МВС із громадськістю; 
сприяння врахуванню МВС громадської думки під час формування 
та реалізації державної політики; створення умов для реалізації гро
мадянами конституційного права на участь в управлінні державними 
справами467. Від самого початку функціонування Громадська рада 
обрала основні пріоритетні напрями діяльності у сфері недопущення 
порушень прав людини з боку правоохоронців. Це насамперед 
контроль за дотриманням прав громадян при затриманні, дізнанні та 
слідстві, розгляд скарг на дії міліції, моніторинг дотримання прав під 
час виборів та виборчої кампанії, забезпечення права на мирні 
зібрання, а також здійснення освітньої діяльності в галузі прав люди
ни та ін.468

Розуміння потреби продовжувати розвиток інституціональних 
механізмів моніторингу дотримання прав людини та надбаний попе
редній досвід привели до створення окремого підрозділу в структурі 
МВС — Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності 
органів внутрішніх справ (УМДПЛ). Неможливо переоцінити значен
ня цього підрозділу, адже основні напрями його діяльності були 
спрямовані на найбільш проблемні аспекти функціонування ОВС: 
процедури затримання та арешту, проведення досудового слідства, 
охорони громадського порядку, роботи з населенням; аналіз систем
них проблем та виявлення недоліків функціонування підрозділів; 
підвищення рівня прозорості та відповідальності ОВС; підтримка 
роботи громадських рад і мобільних груп; розробка та вдосконален
ня нормативноправової бази; започаткування нових напрямів робо
ти ОВС (протидія расизму, робота з етнічними меншинами, ґендер
ноорієнтований менеджмент); підтримка ініціатив НУО щодо 

467 Положення про Громадську раду при Міністерстві внутрішніх справ України 
[Електронний ресурс]. / Міністерство внутрішніх справ України. — Режим досту-
пу : http://mvs-gr.org.ua/ua/polozhennya/
468 Левченко К. Б. Остання доповідна. Про історію розвитку системи моніторингу 
дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ України 
[Електронний ресурс]. / К. Б. Левченко ; Асоціація УМДПЛ. — Режим доступу : 
http://www.umdpl.info/index.php?id=1273224536
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проведення навчальних семінарів та освітніх програм для працівни
ків ОВС тощо469. 

На жаль, УМДПЛ проіснувало не довго і вже 2010 р. було ліквідо
ване, що пов’язано передусім зі зміною політичного курсу розвитку 
країни. Натомість згодом було створено відділ моніторингу дотри
мання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ та взаємо дії з 
інститутами громадськості у складі Управління зв’язків з громад
ськістю МВС, який не відіграє тієї визначної ролі, яку відігравала 
УМДПЛ. 

Необхідно констатувати також, що через три роки після ліквідації 
УМДПЛ було скасовано і діяльність мобільних груп з моніторингу 
забезпечення прав і свобод людини в діяльності ОВС, про що було 
вказано у відповідному наказі МВС470.

Таким чином, аналіз сучасних суб’єктів відомчого та громадського 
контролю дає підстави стверджувати, що сьогодні існує тенденція роз
витку таких форм контролю, які поєднують ці два напрями. Залежно 
від форм взаємодії громадських інституцій та МВС можна виділити 
чотири основні групи суб’єктів, що здійснюють такий контроль:

1. Суб’єкти, які здійснюють суто внутрівідомчий контроль, без 
залучення громадськості, такі як Інспекція з особового складу, 
Департамент внутрішньої безпеки.

2. Підрозділи МВС, до складу яких входять виключно працівники 
ОВС, але форма їх діяльності передбачає використання та широке 
залучення інструментів громадського контролю — колишнє УМДПЛ 
та теперішній відділ моніторингу дотримання прав людини. 

3. Суб’єкти, до складу яких входять як представники ОВС, так і 
представники громадськості — Громадська рада при МВС України.

4. Представники громадськості, які є абсолютно незалежними від 
ОВС та діють самостійно, на власний розсуд, здійснюючи контроль 
за діяльністю ОВС різноманітними способами. Це насамперед між
народні правозахисні неурядові організації, національні неурядові 

469 Левченко К. Б. Остання доповідна. Про історію розвитку системи моніторингу 
дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ України 
[Електронний ресурс]. / К. Б. Левченко ; Асоціація УМДПЛ. — Режим доступу : 
http://www.umdpl.info/index.php?id=1273224536.
470 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МВС України від 31 серпня 
2006 року № 894/ [Електронний ресурс] : Наказ МВС України від 27.05.2013 
№ 509. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0948-13
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організації правозахисної спрямованості, засоби масової інформації, 
окремі громадяни.

Значення громадського контролю над діяльністю міліції надзви
чайно велике: здійснення ефективного громадського контролю дає 
змогу підвищити захищеність населення від неправомірних дій 
працівників ОВС, а також мінімізувати можливість використання 
співробітниками ОВС наданих їм повноважень виключно у влас
них, корпоративних інтересах. Нівелювання громадського контро
лю призводить до створення сприятливих умов для активізації 
корупційних дій та свавілля працівників ОВС, яким державою 
надано широке коло дискреційних повноважень. Небажання ж іти 
на контакт з представниками громадськості, закритість правоохо
ронних органів спричиняє лише подальше падіння довіри населен
ня до ОВС.

Основне завдання громадського контролю полягає у недопущен
ні дій контрольованих суб’єктів, які виходять за межу законності й 
правопорядку, запобігання можливим відхиленням від намічених 
цілей та інтересів суспільства, а у разі появи таких відхилень — в усу
ненні їх негативних наслідків. Однак це завдання не може бути 
покладено на представників громадськості: здійснення такого конт
ролю є виключно правом, а не обов’язком, адже головною умовою 
ефективності громадського контролю є ініціативність його 
суб’єктів471.

Зазвичай суб’єкти громадського контролю розділяють на органі
зовану та неорганізовану громадськість472. До організованої громад
ськості відносять органи самоорганізації населення. Переважно 
контроль за діяльністю ОВС здійснюється з боку політичних партій, 
громадських організацій та професійних спілок, а також силами 
засобів масової інформації. 

Під неорганізованою громадськістю розуміють громадян та їхні 
сім’ї, які не поєднані між собою у будьякі організаційні форми і 

471 Вітвіцький С. С. Державний та громадський контроль в умовах розвитку гро-
мадянського суспільства: питання взаємозв’язку та взаємозумовленості / 
С. С. Вітвіцький // Форум права. — 2013. — № 3. — С. 88–92. — Бібліогр. : С. 90.
472 Крупник А. С. Громадський контроль: сутність та механізми здійснення 
[Електронний ресурс]. / А. С. Крупник. — Режим доступу : http://novyi-stryi.at.
ua/gromkontrol/KRUPNYK_A_pro_grom_kontrol.pdf
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представляють власні інтереси або ситуативноспільні інтереси 
окремої соціальної групи. 

Аналіз сучасного стану взаємодії українських правоохоронних 
органів із громадськістю дає підстави дійти висновку, що Україна 
сьогодні проходить етап становлення цієї системи, який пройшли у 
своєму розвитку більшість європейських країн. Спостерігається стан 
певної недовіри між контролюючими та підконтрольними 
суб’єктами: неурядові правозахисні організації переважно сприйма
ють міліцію як порушника прав людини, тоді як представники ОВС 
не йдуть на широкий конструктивний діалог із громадськістю. 
У майбутньому ж ситуація має виправитись до такого становища, 
коли міліція буде розглядатися правозахисниками не лише як поруш
ник прав людини, а й як захисник, натомість правоохоронці усвідом
лять, що громадський контроль спрямований не лише на пошук 
недоліків у їх роботі, а й створює гарантії захисту прав самих охорон
ців правопорядку473.

3.2. Основні напрями вдосконалення діяльності  
із запобігання злочинам  

серед працівників ОВС України  
з урахуванням світового досвіду

Заходи стосовно запобігання правопорушенням серед особового 
складу органів внутрішніх справ можна розподілити на декілька 
категорій. Наприклад, за функціональним критерієм можна виділи
ти організаційні, профілактичні заходи, заходи правового характеру 
тощо. За діапазоном спрямованості заходи можуть бути або універ
сальні, тобто спрямовані на всі можливі види порушень, або спеці
альні — ті, що спрямовані на профілактику окремих видів правопо
рушень.

Декілька спеціальних пропозицій щодо вдосконалення діяльності 
із запобігання злочинам серед працівників органів внутрішніх справ 
України було вже розглянуто в попередніх розділах. У цьому підроз

473 Шестак С. В. Міжнародний досвід недержавного контролю за діяльністю полі-
ції / С. В. Шестак // Вчені записки Таврійського національного університету ім. 
В. І. Вернадського. — 2008. — Т. 21 (60). — № 2. — С. 338–392. — Бібліогр. : С. 390.
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ділі зробимо спробу спинитися на універсальних пропозиціях на 
прикладі розгляду діяльності, спрямованої на подолання корупції, 
забезпечення права на життя, захисту від тортур і жорстокого пово
дження, тобто, на наш погляд, найнебезпечніших і резонансних зло
чинів серед правоохоронців.

За даними міжнародної неурядової організації Трансперенсі 
Інтернешнл, Україна належить до групи найбільш корумпованих 
країн світу474 475. Одним із найнебезпечніших видів корупції є 
корупція в правоохоронних органах, оскільки вона підриває засади 
правової держави, перешкоджає побудові громадянського суспіль
ства, реалізації принципу рівності всіх перед законом, заінтересо
ваності населення у підтриманні правопорядку, мотивації поваги 
до закону. 

Трансперенсі Інтернешнл вважає, що боротьба з корупцією в 
поліції повинна бути спрямована на ліквідацію умов, що сприяють її 
виникненню та розвитку. Це можна досягти через реформування 
системи управління та організаційної культури поліцейських інсти
туцій, підтримання високого рівня добропорядності їх працівників, 
зміцнення механізмів забезпечення підзвітності поліції та її співро
бітництва з громадськістю476.

На думку фахівців, саме незадовільне матеріальне забезпечення є 
однією з головних причин корупції477. Тому боротьба з корупцією в 
органах внутрішніх справ повинна починатися зі зміцнення матері
ального та фінансового становища як самих підрозділів ОВС, так і їх 
працівників. Міжнародна практика переконливо демонструє, що 
найнижчий рівень корупції серед правоохоронців спостерігається в 
тих країнах, де для них створені належні соціальноекономічні 
умови праці і життєдіяльності (табл. 3.18).

474 Трансперенсі Інтернешнл (англ. Transparency International) — неурядова між-
народна організація по боротьбі з корупцією. Заснована в 1993 р. у Берліні. 
475 Corruption perceptions index 2014: results [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.transparency.org/cpi2014/results 
476 Chene Marie. Anti-corruption and policereform. Anti-Corruption Resource Centre 
[Електронний ресурс]. / Chene Marie, Zinbauer Dieter ; Transparency International. — 
Режим доступу : http://issuu.com/cmi-norway/docs/expert-helpdesk-247?mode=win-
dow&pageNuml
477 Там само.
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Таблиця 3.18

Список найменш корумпованих країн світу  
в 2011 р.478

Місце Країна Рейтинг
1 Данія 92
2 Нова Зеландія 91
3 Фінляндія 89
4 Швеція 87
5 Норвегія 86
6 Швейцарія 86
7 Сінгапур 84
8 Нідерланди 83
9 Люксембург 82

10 Канада 81
… … …

136 Росія 27
142 Україна 26

Отже, якщо держава зацікавлена у викоріненні корупції серед 
правоохоронців, вона насамперед повинна забезпечити адекватне 
фінансування діяльності правоохоронних інституцій. Для цього 
держава має з’ясувати коло завдань, які повинні виконувати орга
ни внутрішніх справ; визначити оптимальну чисельність праців
ників ОВС, потрібну для виконання цих завдань, та знайти джере
ла адекватного фінансування цієї діяльності. Результати цих 
розрахунків повинні отримати відображення у державному 
бюджеті. 

Частка витрат на потреби Міністерства внутрішніх справ у дер
жавному бюджеті України за останні десять років, загалом, мала 
тенденцію до зростання з 3,06 % у 1992 р. до 4,08% у 2012 р. 
(табл. 3.19).

478 Corruption perceptions index 2014: results [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.transparency.org/cpi2014/results
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Таблиця 3.19 

Частка витрат на потреби МВС у бюджеті України
Рік Видатки держбюджету Витрати на МВС* У % до бюджету

1992 684 471,2 млн крб.479 20 970,1 млн крб. 3,06

1995 1 772 693 593,4 млн крб.480
48 800 000 млн крб.

(без установ  
і підприємств  

з виконання покарань)

2,75

2000 33 946 526,9 тис. грн481 1 085 010,4 тис. грн 3,19
2010 307 748 182,9 тис. грн482 1 3050 030,9 тис. грн 4,24
2011 342 690 347,5 тис. грн483 1 510 5627,3 тис. грн 4,41
2012 391 810 100,2 тис. грн484 15 986 280,0 тис. грн 4,08
2013 419 843 834,9 тис. грн485 16 059 713,5 тис. грн 3,83
2014 441 587 118,6 тис. грн486 17 906 291,2 тис. грн 4,05

* З урахуванням внутрішніх військ.
479 480 481 482 483 484 485 486

При цьому слід зазначити, що частка витрат на потреби МВС 
України у державному бюджеті значно перевищує частку видатків 
бюджету СРСР на потреби усіх правоохоронних органів, які навіть у 
неспокійному 1990 р. не перевищували 2,0 % (табл. 3.20). 

479 Про Державний бюджет України на 1992 рік [Електронний ресурс] : Закон 
України від 18.06.1992 р. № 2477-XII. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/2477-12
480 Про Державний бюджет України на 1995 рік [Електронний ресурс] : Закон 
України від 06.04.1995 р. № 126/95-ВР. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/126/95-%D0%B2%D1%80
481 Про Державний бюджет України на 2000 рік [Електронний ресурс] : Закон 
України від 17.02.2000 р. № 1458-ІІІ. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.
ua/laws/show/1458-14
482 Про Державний бюджет України на 2010 рік [Електронний ресурс] : Закон 
України від 27.04.2010 р. № 2154-VІ. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.
ua/laws/show/2154-17
483 Про Державний бюджет України на 2011 рік [Електронний ресурс] : Закон 
України від 23.12.2010 р. № 2857-VІ. — Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.
ua/laws/show/2857-17
484 Про Державний бюджет України на 2012 рік [Електронний ресурс] : Закон 
України від 22.12.2011 р. № 4282-VІ. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.
ua/laws/show/4282-17
485 Про Державний бюджет України на 2013 рік [Електронний ресурс] : Закон 
України від 06.12.2012 р. № 5515-VІ. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/5515-17
486 Про Державний бюджет України на 2014 рік [Електронний ресурс] : Закон 
України від 16.01.2014 р. № 719-VІІ. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/719-18
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Таблиця 3.20 

Витрати на потреби правоохоронних органів  
у бюджеті СРСР487

Рік Витрати бюджету 
(млн крб.)

Частка витрат  
на правоохоронну діяльність  

і безпеку (у %)
1985 386,0 1,5
1986 415,6 1,4
1987 429,3 1,4
1988 445,9 1,5
1989 465,1 1,8
1990 485,6 2,0

Витрати на утримання органів внутрішніх справ України порівня
но з аналогічними витратами зарубіжних країн представлені в 
таблиці 3.21 488 489 490 491. 

Таблиця 3.21 

Витрати на потреби правоохоронних органів України  
і зарубіжних країн/регіонів 

Держава/регіон
Видатки 

держ- 
бюджету

Чисельність 
поліції

Витрати  
на поліцію 

всього

У % до 
бюд-
жету

Витрати  
на 1  

працівника  
(дол. США*)

Україна  
(2014)

441,6 млрд 
грн 305 000 17,9 млрд  

грн 4,05 3 897

Франція  
(2011) 

1 228,5 млрд 
євро 488 243 900489 24,2 млрд  

євро 490 1,97 124 987

487 Консолидированный бюджет СССР и России [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/Ve/1995/95-7illario-
nov/95-7illarionov020.htm
488 France [Електронний ресурс]. / Central Intelligence Agency. — Режим доступу : 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fr.html
489 Включаючи жандармерію. Police Officers [Електронний ресурс]. / Eurostat. — 
Режим доступу : http:// http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?data-
set=crim_plce&lang=en
490 Le budget du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales 
en 2011 [Електронний ресурс]. / Ministère de l’Intérieur. — Режим доступу : http://
www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/publications/budget/budget-du-
ministere-interieur-en-2011/view
491 Report on State Finances 2010-11 [Електронний ресурс]. / New South Wales. — 
Режим доступу : http://www.treasury.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/207-
90/ 2010-11_NSW_Report_on_State_Finances_dnd.pdf
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Ірландія  
(2013/14) 

78,3 млрд 
євро 491 14 547492 1,3 млрд  

євро 493 1,66 112 583

Велика  
Британія 

(2011) 

978,5 млрд 
фунтів 494 166 000 12,6 млрд 

фунтів 1,28 118 119

Шотландія  
(2011)495

27,9 млрд 
фунтів 16 675 480,3 млн 

фунтів 1,70 44 822

Північна  
Ірландія  
(2011)496

10,7 млрд 
фунтів 7 500 808,4 млн 

фунтів 7,50 167 731

Вікторія  
(2010) 

44,9 млрд 
австр. дол.497 11 588 1,9 млрд австр. 

дол. 498 4,38 162 846

Новий  
Південний  

Уельс  
(2010)

55,8 млрд 
австр. дол.499 14 454 2,6 млрд австр. 

дол. 500 4,69 178 673

Нова  
Зеландія  

(2008)

75,31 млрд 
дол.501 11 000 1,5 млрд  

дол. 502 1,99 135 448

Примітка: курс обміну валюти станом на 01 грудня 2014 р.
492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502

492 The Finance Directorate [Електронний ресурс]. / Ireland’s National Police 
Service. — Режим доступу : http://www.garda.ie/Controller.aspx?Page=55&Lang=1
493 Ireland [Електронний ресурс]. / Central Intelligence Agency. — Режим доступу : 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ei.html
494 Police Officers [Електронний ресурс]. / Eurostat. — Режим доступу : http:// 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=crim_plce&lang=en
495 United Kingdom [Електронний ресурс]. / Central Intelligence Agency. — Режим 
доступу : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uk.
html
496 Scottish Spending Review 2011 and Draft Budget 2012-13 [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/359651/0121519.pdf
497 Northern Ireland Executive. Budget 2011-15 [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.northernireland.gov.uk/revised_budget_-_website_version.pdf
498 Victorian Budget. 2010-11 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.budget.vic.gov.au/CA2576BD0016DD83/WebObj/BudgetOverview/$File/
BudgetOverview.pdf
499 Victoria Police [Електронний ресурс]. / Wikipedia, the free encyclopedia. — 
Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_Police
500 New South Wales Police Force [Електронний ресурс]. / Wikipedia, the free 
encyclopedia. — Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/New_South_Wales_
Police_Force
501 New Zealand [Електронний ресурс]. / Central Intelligence Agency. — Режим 
доступу : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nz.
html
502 NZ Police Budget to be increased by more than 4% [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : https://www.ipredict.co.nz/app.php?do=contract_detail&cont-
ract=POLICE.BUDGET.U4
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При цьому потрібно відмітити, що реальні витрати на утримання 
правоохоронних органів у деяких країнах фактично значно вищі. 
Наприклад, якщо безпосередньо на фінансування підрозділів поліції 
Англії та Уельсу бюджет Великої Британії виділяє 4,8 млрд фунтів, то з 
урахуванням асигнувань з боку місцевих органів влади та інших дже
рел загальний обсяг фінансування поліції зростає до 13,02 млрд503 504.

Аналіз міжнародної практики дає підстави зробити висновок, що 
в країнах зі стабільною соціальнополітичною обстановкою частка 
витрат на утримання поліції підтримується на рівні 1,5–4,5 %. У дер
жавах/регіонах, що пережили внутрішні конфлікти (наприклад, 
Північна Ірландія), цей показник може бути вищим. Водночас 
досвід Великої Британії та інших європейських держав, що зіткнули
ся з економічними проблемами і зважилися на скорочення бюджету 
поліції, свідчить, що нинішні витрати на утримання правоохоронних 
органів в обсязі 4,5–5,0 % бюджету є максимально припустимими 
для країн зі стабільною політичною та соціальноекономічною 
обстановкою505.

Дані засвідчують, що частка витрат на правоохоронну діяльність у 
державному бюджеті України відповідає міжнародній практиці. За 
більш ґрунтовного аналізу можна помітити, що видатки на утриман
ня МВС України можуть бути порівняні з аналогічними витратами 
австралійського штату Вікторія, як за абсолютними величинами 
(приблизно 45–48 млрд дол.), так і за частками в бюджеті (близько 
4 %). Але враховуючи, що кількість української міліції в 25 разів 
перевищує чисельність поліції Вікторії, то в абсолютних величинах 
на одного працівника поліції цього штату припадає 167 731 дол. 
США, тоді як на одного співробітника ОВС України лише 6638. 
З іншого боку, якщо Франція поступається Україні за чисельністю 
своєї поліції в 1,2 раза, то за обсягом її фінансування перевищує в 
15 разів (частка витрат Франції на потреби поліції становить лише 
1,97% бюджету). Нескладно знайти пояснення цих диспропорцій: 

503 How police budgets work [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.
direct.gov.uk/en/CrimeJusticeAndTheLaw/ThePolice/DG_181750
504 Police Funding (England and Wales) 2011–2012 [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://www.upsi.org.uk/storage/publications/briefing-notes/
UPSI%20Police%20Briefing%20Paper%20No%201%2012-Aug-11.pdf
505 Police budget cuts detail revealed [Електронний ресурс]. / BBC World Service. — 
Режим доступу : http://www.bbc.co.uk/news/uk-11984841
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обсяг валового внутрішнього продукту Франції становить 
2,8 трлн дол., а видаткова частина бюджету — 1,5 трлн дол., тоді як 
України — відповідно лише 0,16 та 0,06 трлн дол. Це свідчить про те, 
що сучасний рівень економічного розвитку України є об’єктивною 
причиною відставання країни в справі фінансового та матеріального 
забезпечення органів внутрішніх справ порівняно з провідними еко
номічно розвиненими державами. 

Водночас частка витрат на МВС України в бюджеті держави вдві
чі перевищує аналогічний показник радянських часів. Однак керів
ний склад ОВС часто скаржиться на недостатнє фінансування. 
Враховуючи, що коштів, які виділялися на утримання радянської 
міліції, загалом, вистачало на покриття витрат, пов’язаних з грошо
вим і речовим забезпеченням, виплат соціального характеру тощо, 
логічно виникає питання про необхідність перегляду розподілу 
видатків, пов’язаних з функціонуванням МВС. 

Недостатнє виділення асигнувань на утримання органів внутріш
ніх справ породжує унікальний феномен «господарської корупції», 
коли працівники ОВС повинні йти на неофіційні контакти з бізнесме
нами з метою отримання коштів, необхідних для забезпечення повсяк
денного функціонування органів та підрозділів міліції. При цьому ті 
керівники, які досягли успіху на цьому терені, користуються славою 
«добрих господарників», що забезпечує їм просування по службі.

Інше питання пов’язане зі справедливим розподілом бюджетних 
коштів серед регіональних правоохоронних структур. Цікавий досвід 
розв’язання цієї проблеми накопичений у Великій Британії. Як відо
мо, в країні діє 43 поліцейські структури. Фінансування територіаль
них структур поліції в Англії та Уельсі забезпечується з чотирьох 
джерел: поліцейського та спеціального грантів (Міністерство вну
трішніх справ), податкового гранту (Міністерство громад та місцево
го самоврядування і Уряд Уельсу) і спеціальних податків (Міністерство 
громад та місцевого самоврядування і Уряд Уельсу). З метою забез
печення справедливої та прозорої системи фінансування окремих 
регіональних поліцейських структур у країні впроваджено методику 
«формула фінансування поліції» (ФФП)506. Методика передбачає 

506 Guide to the police allocation formula [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://www.homeoffice.gov.uk/police/pe-guide-police-alloc-formula/
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насамперед визначення обсягу правоохоронної діяльності в окремо
му регіоні. Усього виділяється одинадцять видів поліцейської робо
ти. Сім з них пов’язані з профілактикою та боротьбою (розслідуван
ням) зі злочинами, а саме: найбільш тяжкими злочинами, у тому 
числі сексуального характеру; менш тяжкими злочинами; грабежа
ми; автозлочинами; квартирними крадіжками; іншими злочинами з 
великою матеріальною шкодою; іншими злочинами з невеликою 
матеріальною шкодою. Останні чотири пов’язані з: роботою з насе
ленням; профілактикою дорожньотранспортних пригод; наданням 
допомоги некримінального характеру; забезпеченням громадського 
порядку при проведенні спеціальних заходів (футбольні матчі, 
демонстрації та ін.). Кожний окремий вид роботи передбачає відпо
відний обсяг фінансування. При цьому враховується велика кіль
кість факторів соціального характеру: чисельність населення та його 
щільність, кількість сімей та домогосподарств, стан зайнятості насе
лення, чисельність учнів, прожитковий мінімум у цьому регіоні, 
навіть кількість барів на 1 га тощо. При здійсненні фінансування 
враховується обов’язок держави забезпечувати підвищення бюдже
тів органів поліції на 2,5 % щорічно507. 

Безпосередньо розрахунками ФФП займається окрема група 
фахівців з числа працівників Міністерства внутрішніх справ, 
Міністерства громад та місцевого самоврядування і Уряду Уельсу, 
представників територіальних органів поліції, Асоціації органів 
поліції, Асоціації начальників поліції508 509. Підсумки розрахун
ків вносяться на розгляд відповідних міністрів зазвичай з широ
ким представництвом громадськості та інших зацікавлених сто
рін510.

507 The Police Grant Report (England and Wales) 2010/11 [Електронний ресурс]. / 
Home Office. — Режим доступу : https://www.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/247956/0278.pdf
508 Асоціація органів поліції (Association of Police Authorities) — організація, що 
координує діяльність територіальних органів поліції Англії і Уельсу, а також 
декількох національних поліцейських структур.
509 Асоціація начальників поліції (Association of Police Authorities) — громадська 
організація, яка представляє інтереси керівного складу поліції Великої Британії.
510 The Police Grant Report (England and Wales) 2010/11 [Електронний ресурс]. / 
Home Office. — Режим доступу : https://www.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/247956/0278.pdf
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Як зазначалося, рівень офіційних доходів середнього українсько
го міліціонера перевищує рівень бідності (тобто подвійний прожит
ковий мінімум) лише в 1,2 раза, тоді як у США — у 4,7 раза. Тим 
самим незадовільний стан матеріального забезпечення особового 
складу органів внутрішніх справ, що склався сьогодні в країні, ство
рює об’єктивні умови для масових зловживань з боку їх працівників, 
які замість захисту життя, здоров’я, прав і свобод громадян, інтересів 
суспільства і держави від протиправних посягань вимушені бути 
більш стурбованими проблемою як прогодувати свої сім’ї511. А з ура
хуванням того, що міліція є озброєним органом виконавчої влади, не 
можна не визнати правоту висловлювання колишнього керівника 
радянської міліції М. А. Щолокова, що злиденна міліція небезпечна 
для суспільства, держави512 513. 

На нашу думку, розв’язання проблеми підвищення рівня мотива
ції працівників органів внутрішніх справ полягає в забезпеченні 
того, щоб середній обсяг грошового забезпечення працівників орга
нів внутрішніх справ перевищував розмір середньої заробітної платні 
по країні. Цього можна домогтися шляхом прив’язки посадових 
окладів працівників ОВС до розміру мінімальної заробітної платні, 
наприклад, встановлення мінімального посадового окладу для осіб 
молодшого командного складу в розмірі чотирьох мінімальних заро
бітних плат. Саме цим шляхом пішли в Сінгапурі, коли з метою при
боркування корупції законодавчо закріпили рівень заробітної платні 
держслужбовців на рівні працівників приватного сектору економі
ки514. Поряд з цим досвід Афганістану і Росії, де скорочення штатів 
було майже єдиним джерелом підвищення заробітної плати праців
ників поліції, довів, що незначне підвищення рівня фінансового 
забезпечення не надає очікуваного ефекту в боротьбі з корупцією. 

511 Про міліцію [Електронний ресурс] : Закон України від 20.12.1990 р.  
№ 565-XII. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
cgi?nreg=565-12
512 Там само.
513 Щёлоков стал жертвой своей самостоятельности? [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://rus.ruvr.ru/2010/11/29/35881670.html
514 Chene Marie. Anti-corruption and policereform. Anti-Corruption Resource Centre 
[Електронний ресурс]. / Chene Marie, Zinbauer Dieter ; Transparency International. — 
Режим доступу : http://issuu.com/cmi-norway/docs/expert-helpdesk-247?mode=win-
dow&pageNuml
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Наприклад, антикорупційні реформи в Грузії розпочалися зі збіль
шення заробітної плати працівникам поліції в 23 рази515.

Але світовий досвід свідчить, що обмеження боротьби з коруп
цією лише підвищенням заробітної плати, навіть найрадикальнішим 
способом, недостатньо516. Підвищення заробітної плати повинно 
підкріплюватися відповідними заходами стосовно прийняття та імп
лементації антикорупційного законодавства, вдосконалення роботи 
з підбору, розстановки та навчання кадрів, демократизації поліції 
(насамперед підвищення рівня підзвітності та прозорості, зміцнення 
зв’язків з громадськістю тощо) і т. д. Наприклад, керівництво Грузії 
вирішило піти на одночасне звільнення 16 000 поліцейських, викри
тих у корупційній діяльності. Одночасно вводилися камера спосте
реження за дорожнім рухом, система електронного сплачування 
штрафів. Засоби масової інформації шляхом висвітлення імплемен
тації реформ змінювали імідж поліції на краще517.

Питання протидії корупції правового характеру будуть розглянуті 
в наступному підрозділі.

Зміцнення законності в діяльності органів внутрішніх справ 
передбачає поліпшення роботи з персоналом. Практика підбору 
кадрів на службу в органи внутрішніх справ, що існує в Україні, зага
лом відповідає міжнародним стандартам стосовно боротьби з коруп
цією в поліції (освітній ценз, відсутність судимості за скоєння зло
чинів, пов’язаних з корупційною діяльністю, відповідність певним 
вимогам етичного характеру тощо)518. 

515 Brand new Georgian police. English Russia [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://englishrussia.com/2011/02/25/brand-new-georgian-police/
516 Chene Marie. Anti-corruption and policereform. Anti-Corruption Resource Centre 
[Електронний ресурс]. / Chene Marie, Zinbauer Dieter ; Transparency International. — 
Режим доступу : http://issuu.com/cmi-norway/docs/expert-helpdesk-247?mode=win-
dow&pageNuml
517 Fighting Corruption in Public Services Chronicling Georgia’s Reforms 
[Електронний ресурс]. / The World Bank. — Режим доступу : http://www-wds.
worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/01/20/0003
5 6 1 6 1 _ 2 0 1 2 0 1 2 0 0 1 0 9 3 2 / R e n d e r e d / P D F / 6 6 4 4 9 0 P U B 0 E P I 0 0 6 5 7 7
4B09780821394755.pdf
518 Chene Marie. Anti-corruption and policereform. Anti-Corruption Resource Centre 
[Електронний ресурс]. / Chene Marie, Zinbauer Dieter ; Transparency International. — 
Режим доступу : http://issuu.com/cmi-norway/docs/expert-helpdesk-
247?mode=window&pageNuml
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Водночас МВС України треба багато що зробити для виконання 
рекомендацій Організації з безпеки і співробітництва в Європі 
(ОБСЄ), провідної міжнародної інституції в галузі реформування 
правоохоронних органів, щодо вдосконалення організації професій
ної підготовки, насамперед шляхом переходу на сучасні, інтерактив
ні форми навчання. Як зазначають фахівці ОБСЄ, сучасні навчальні 
програми можуть бути орієнтовані як на викладача, так і на тих, кого 
навчають. Програми, орієнтовані на викладача, відводять курсантові 
доволі пасивну роль. Програми, орієнтовані на тих, кого навчають, 
передбачають їх активну роль, звернення до їх попереднього досвіду, 
використання навчальних прикладів з реального життя. Цей підхід 
заснований на припущенні, що дорослі зіставляють своє навчання з 
тим, що вони вже знають, і що вони найкраще навчаються на при
кладах, які вони можуть зрозуміти на підставі власного досвіду. 
Зміна цінностей і відносин, включаючи стереотипи, які у дорослих 
часто глибоко вкорінені, є особливо важким завданням, що вимагає 
наявності умілих викладачів і довгострокового процесу. Міжнародні 
стандарти вимагають проведення регулярних занять з питань полі
цейської етики, боротьби з корупцією, кодексу поведінки, прав 
людини тощо. Поряд з цим підкреслюється, що недостатньо обгово
рювати ці питання як абстрактні категорії. Їх розгляд потрібно про
водити із застосуванням активних видів занять, наприклад рольових 
ігор519. 

Міжнародна практика доводить, що успішна боротьба з корупцією 
в правоохоронних органах неможлива без підтримки населення, без 
демократизації самих інститутів поліції. Центральною рисою демо
кратичності поліції є суспільна згода з її діяльністю. Міжнародні стан
дарти зобов’язують поліцію постійно працювати над зміцненням 
громадської підтримки520. Громадська підтримка базується на декіль
кох умовах, головними серед яких є прозорість, розвиток діалогу та 
взаєморозуміння між громадськістю та поліцією і підзвітність/громад
ський контроль. Заходи щодо забезпечення прозорості й діалогу 
можуть включати поширення серед громадськості звітів щодо злочин

519 Руководство по демократическим основам полицейской деятельности 
[Електрон ний ресурс]. / ОБСЕ. — Вена, 2006. — Режим доступу : http://polis.osce.
org/library/details.php?doc_id=2658&lang=ru
520 Там само.
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ності і діяльності поліції, встановлення механізмів доступу до послуг 
поліції, створення форумів для відкритого обговорення стану злочин
ності та безпеки, а також впровадження форм роботи поліції, засно
ваних на взаємодії з громадськістю521.

Останніми роками в МВС України багато зроблено щодо підви
щення рівня прозорості в діяльності органів внутрішніх справ. На 
офіційному вебсайті Міністерства можна знайти різноманітну 
інформацію про щоденну роботу міліції, докладну статистику щодо 
стану та структури злочинності в Україні. Значним досягненням є 
запровадження сторінки «Оскарження дій міліції», де можна знайти 
корисну інформацію про порядок захисту прав або законних інте
ресів громадян у разі їх порушення незаконними діями або бездіяль
ністю працівників органів внутрішніх справ522. Періодично сайт роз
міщує інформацію і про порушення законності в діяльності ОВС. 
Але практика надання такої інформації має нерегулярний, епізодич
ний характер523. Тим часом ОБСЄ рекомендує ознайомлювати гро
мадськість з інформацією щодо дотримання поліцією прав людини і 
виявлення корупції в правоохоронних органах524. Тому ми вважаємо, 
що завдання організації протидії порушенням законності серед осо
бового складу органів внутрішніх справ вимагає від статистичних 
звітів структурних підрозділів ОВС обов’язково включати дані щодо 
кількості і видів таких порушень, інформацію про порушників і т.д. 
Досвід Ірландії переконливо доводить, що ведення такої статистики, 
з одного боку, зміцнює довіру населення до органів правопорядку, а 
з другого — полегшує боротьбу з цими негативними явищами. 

Організація з безпеки і співробітництва в Європі вважає, що вза
ємодія зі спільнотою передбачає доступність поліції для населення, 

521 Руководство по демократическим основам полицейской деятельности 
[Електрон ний ресурс]. / ОБСЕ. — Вена, 2006. — Режим доступу : http://polis.osce.
org/library/details.php?doc_id=2658&lang=ru.
522 Оскарження дій міліції [Електронний ресурс]. / Міністерство внутрішніх 
справ України. — Режим доступу : http://mvs.gov.ua/mvs/control/kyivska/uk/
publish/article/81664;jsessionid=7BA5BC6D6FF7E8A70B7B560617E0689F
523 Справедливості задля слід зазначити, що такий підхід до висвітлення негатив-
них аспектів у діяльності правоохоронних органів характерний для більшості 
країн світу. 
524 Руководство по демократическим основам полицейской деятельности 
[Електронний ресурс]. / ОБСЕ. — Вена, 2006. — Режим доступу : http://polis.osce.
org/library/details.php?doc_id=2658&lang=ru 
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де і коли це потрібно. Те, як ці телефони використовуються, є інди
катором рівня взаємовідносин між поліцією і громадянами525. 
З погляду питання зміцнення законності в діяльності ОВС найбільш 
доступним засобом захисту прав і свобод громадян від незаконних 
дій працівників правоохоронних органів можуть бути спеціальні 
телефони центрів швидкого реагування. На сьогодні «гарячі» теле
фонні лінії довіри створені в більшості структурних підрозділів мілі
ції України. Наприклад, на офіційному вебсайті ГУМВС України в 
Харківській області можна знайти аж сім номерів телефонів довіри 
(антикорупційна гаряча лінія, телефони довіри УБОЗ, УБНОН, CВБ 
ГУБОЗ МВС України, ВВБ у Харківській області тощо). Але пере
січному громадянину доволі важко з’ясувати, яким конкретно теле
фоном потрібно користуватися в разі необхідності. Крім цього, ці 
номери, як правило, складні для запам’ятовування. Тому вважаємо 
за доцільне введення єдиного, простого для запам’ятовування теле
фонного номера довіри щодо інформування про незаконні дії пра
цівників органів внутрішніх справ.

Додатково до інструментів одностороннього зв’язку передачі 
інформації ОБСЄ вважає корисним інтерактивні програми діалогу зі 
спільнотою, такі як, наприклад, формальні й неформальні форуми 
для відкритого обговорення нагальних проблем з участю поліції і 
представників усіх верств суспільства526. Досвід низки країн Західної 
Європи свідчить, що такі форуми, організовані у вигляді консульта
тивних нарад, спільних семінарів, загальних зборів, днів відкритих 
дверей і т.д. можуть бути ефективним засобом зміцнення законності 
серед правоохоронних органів. Ці форуми дають можливість громад
ськості висловити свою думку стосовно актуальних проблем підтри
мання законності в діяльності поліції, запропонувати шляхи 
розв’язання проблем.

Своєрідною формою залучення громадськості до розв’язання 
проблем протидії правопорушенням серед правоохоронців є громад
ські (публічні) слухання. Досвід Канади показує, що слухання, крім 
встановлення істини в розслідуванні складних та резонансних справ, 

525 Руководство по демократическим основам полицейской деятельности 
[Електрон ний ресурс]. / ОБСЕ. — Вена, 2006. — Режим доступу : http://polis.osce.
org/library/details.php?doc_id=2658&lang=ru.
526 Там само.
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сприяють зміцненню довіри населення до органів правопорядку. 
Впровадження такої форми роботи у справі зміцнення законності в 
органах внутрішніх справ України матиме лише позитивний ефект.

З метою отримання каналу зворотного зв’язку, виявлення гро
мадської думки щодо шляхів зміцнення законності в діяльності орга
нів внутрішніх справ можна рекомендувати впровадження практики 
регулярного проведення у всіх регіонах опитування громадської 
думки.

Міжнародні стандарти стосовно демократичних засад поліцей
ської діяльності вимагають, щоб поліція була і вважала себе підзвіт
ною громадянам, їх представникам, державі та закону. Тому вся 
діяльність поліції — від поведінки окремих працівників до стратегій 
поліцейських операцій, процедур призначення та управління бюдже
том — повинна бути відкритою до пильного вивчення різними інсти
тутами нагляду. Більше того, головною рисою демократичних засад 
поліцейської діяльності є розуміння необхідності згоди населення. 
Передумовами отримання громадської підтримки є забезпечення 
прозорості в діяльності поліції, а також підтримання механізмів діа
логу та взаєморозуміння з громадськістю, якій поліція покликана 
служити та захищати527.

Протягом 2005–2009 рр. в Україні громадянським суспільством, 
за прикладом передових європейських держав, були напрацьовані 
деякі цікаві форми громадського контролю за діяльністю органів 
внутрішніх справ, а саме: громадські ради з питань забезпечення 
прав людини при МВС України та обласних управліннях, постійно 
діючі мобільні групи з моніторингу забезпечення прав і свобод люди
ни і громадянина в діяльності ОВС, громадські слухання щодо 
дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ 
тощо. На жаль, останнім часом у діяльності МВС спостерігалася тен
денція щодо відмови від цих форм взаємодії міліції з громадськістю. 
На нашу думку, процес зміцнення взаємодії органів внутрішніх 
справ і населення потрібно починати з відродження тих названих 
вище форм громадського контролю, що довели свою ефективність. 

527 Руководство по демократическим основам полицейской деятельности 
[Електронний ресурс]. / ОБСЕ. — Вена, 2006. — Режим доступу : http://polis.osce.
org/library/details.php?doc_id=2658&lang=ru
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Прозорість діяльності органів внутрішніх справ передбачає, крім 
іншого, і забезпечення громадськості інформацією стосовно їх 
повсякденної діяльності. На жаль, наказ МВС України від 9 червня 
2011 р. № 309, що затвердив Перелік відомостей, що становлять 
службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ528, 
фактично зробив крок назад, обмеживши доступ до інформації, що 
раніше була відкритою (наприклад, виконання планів наукової 
роботи науководослідних установ МВС).

Зміцненню довіри населення у країнах з низьким рівнем корум
пованості сприяє і включення до щорічних звітів правоохоронних 
структур розділів про їх фінансове становище. Наприклад, у щоріч
ному звіті Незалежної комісії з розгляду скарг щодо поліції Англії та 
Уельсу (НКСП) за 2009/2010 рік питання фінансового характеру 
займають 64 із 115 сторінок529. При цьому особлива увага приділя
лась виплатам керівному складу Комісії. 

Поряд з проблемою корупції залишається актуальним і питання 
забезпечення права на життя, захисту від тортур і жорстокого пово
дження в діяльності органів внутрішніх справ України. За оцінкою 
неурядової організації «Асоціація українських моніторів дотримання 
прав людини в діяльності правоохоронних органів», у 2011 р. від 
насилля з боку працівників міліції постраждало близько 900 тис. гро
мадян530. 

Як і у випадку з корупцією, протидія цьому ганебному явищу 
повинна бути спрямована ви викорінення умов, що сприяють її 
виникненню та розвитку, через реформування системи управління 
та організації діяльності правоохоронних органів, зміцнення меха
нізмів забезпечення підзвітності поліції та її співробітництва з гро

528 Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в системі Міністерства 
внутрішніх справ [Електронний ресурс]. / Міністерство внутрішніх справ. — 
Режим доступу : http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/ publish/article/625096
529 Annual report and statement of accounts 2009/10 [Електронний ресурс]. / 
Independent Police Complaints Commission. — Режим доступу : https://www.ipcc.
gov.uk/sites/default/files/Documents/publications/ipcc_annual_report_0910_-_
web.pdf
530 Украина: милиция — твой враг и мучитель, — Tageszeitung [Електронний 
ресурс]. / Ліга. Новости. — Режим доступу : http://news.liga.net/foreign/
society/675495-ukraina_militsiya_tvoy_vrag_i_muchitel_tageszeitung_.htm
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мадськістю, прийняття та імплементація відповідного законодавства 
тощо531. 

Фахівці вважають, що в деяких країнах СНД на тортури і знущан
ня над затриманими правоохоронців штовхає «палочна» система 
звітності, що залишилась ще з радянських часів: якщо трапилася 
крадіжка, поліцейському простіше натягти затриманому пакет на 
голову і вибити з нього зізнання, ніж розслідувати злочин, — сидіти 
в засідці, опитувати свідків, проводити інші оперативні заходи532.

«Палочна» система — це валові показники роботи працівників 
міліції/поліції. Чим більше «палиць» (тобто розкритих злочинів), 
тим вище оцінюється робота підрозділу. Добрі показники, яких 
насправді не існує, як правило, робляться методами приписок, а 
також адміністративними і часом кримінальними способами діло
водства. А «палиці» забезпечують недобросовісних співробітників 
міліції підвищеннями по службі і преміями533. З метою розв’язання 
проблеми в МВС Росії готується наказ, який, як очікується, дасть 
змогу позбутися так званої палочної системи обліку результатів. 
Планується скоротити кількість оціночних критеріїв: для підрозділів 
міліції громадської безпеки з 128 до 83, для дільничних інспекто
рів — з 20 до 9, підрозділів зі справ неповнолітніх — з 20 до 14, під
розділів по боротьбі зі злочинами у сфері споживчого ринку та вико
нання адміністративного законодавства — з 28 до 9534.

Проблема об’єктивної оцінки ефективності діяльності правоохо
ронних органів завжди була гострою для більшості країн світу. На 
нашу думку, цікавим є досвід Шотландії, де 2007 р. була запровадже
на нова система оцінки ефективності діяльності місцевої поліції535. 
Ефективність роботи поліції оцінюється за чотирма категоріями: 
надання послуг населенню; забезпечення почуття захищеності у гро

531 Calls for Combating Torture at Police Stations [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=4961
532 «Дальний» этап карьеры [Електронний ресурс]. / Радио Свобода. — Режим 
доступу : http://www.svobodanews.ru/content/article/24595583.html
533 Чтобы не из-под палки [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.
stopcrime.ru/investigations/871/3478.html
534 Там само.
535 Scottish Policing Performance Framework [Електронний ресурс]. / The Scot-
tish Government. — Режим доступу : http://www.scotland.gov.uk/Publica-
tions/2007/03/16162825/0
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мадян; кримінальна юстиція і боротьба зі злочинністю; управління 
та економічне використання ресурсів. У межах кожної категорії виді
ляються кінцева мета діяльності, конкретні заходи для досягнення 
цієї мети і необхідні для цього ресурси. У категорії «Надання послуг 
населенню» виділяються такі цілі, як: доступність надання послуг 
всім категоріям громадян; підвищення рівня задоволеності населен
ня рівнем сервісу з боку поліції; надання підтримки потерпілим від 
злочинів; своєчасне і професійне реагування на повідомлення і звер
нення громадян; ефективне реагування на телефонні повідомлення 
громадян; підтримання партнерських відносин з населенням; ефек
тивне реагування на скарги громадян тощо. Категорія «Підвищення 
рівня задоволеності населення рівнем сервісу з боку поліції» містить 
цілі: позитивний вплив на рівень злочинності; підтримання громад
ського порядку; забезпечення національної безпеки; захист вразли
вих верств населення; ефективний контроль за особами, схильними 
до вчинення правопорушень сексуального характеру; підвищення 
рівня довіри до поліції; підвищення рівня почуття захищеності та 
зниження рівня побоювання стати жертвою злочину; зниження 
рівня антигромадської поведінки; зниження рівня шкоди, спричи
неної наркоманією; зниження рівня дорожнього травматизму; зни
ження рівня специфічних видів злочинності (наприклад серед непо
внолітніх); збільшення часу перебування поліції в громадських 
місцях тощо. Цілями діяльності поліції в категорії «Кримінальна 
юстиція і боротьба зі злочинністю» є: підвищення рівня розкриття 
злочинів; надання населення ефективного доступу до послуг систе
ми кримінальної юстиції; підвищення рівня довіри до системи кри
мінальної юстиції; підвищення своєчасності надання послуг систе
мою кримінальної юстиції; ефективне співробітництво між різними 
правоохоронними органами; зниження рівня рецидивізму; ефектив
не використання інформації, що надається органами кримінальної 
розвідки; ефективна взаємодія з органами прокуратури і суду тощо. 
У категорії «Управління та економічне використання ресурсів» голо
вними цілями є: забезпечення різноманітних потреб усіх категорій 
громадян; надання послуг за принципом «найкраща якість за ту ж 
ціну»; покращення партнерських відносин з населенням і партнера
ми; покращення взаємовідносин з громадськістю; підвищення рівня 
відкритості та підзвітності населенню; ефективний менеджмент пер
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соналом; ефективна робота зі скаргами населення; підвищення 
мотивації працівників поліції; підвищення рівня професійної підго
товки персоналу; підвищення рівня законності; ефективне викорис
тання ресурсів. Для кожного виду діяльності розроблена система 
індикаторів, які дозволяють вимірювати її успішність. Наприклад, 
ефективність діяльності щодо реагування на телефонні повідомлен
ня громадян визначається пропорцією: кількістю реагувань на 
999 телефонних дзвінків громадян протягом 10 секунд536. 

Певний інтерес становить і досвід країн, які самі раніше стикали
ся з проблемою застосування тортур у діяльності поліції, наприклад 
США.

Як уже зазначалося, у США найефективнішим засобом боротьби 
з насильницьким примушенням до самообмови вважається електрон
ний запис допиту. 

З метою попередження правопорушень серед працівників поліції 
використовуються і такі нескладні засоби, як встановлення в при
міщеннях ОВС систем відеоспостереження та автоматичної реєстра
ції відвідувачів та відмова від практики виділення окремих кабінетів 
кожному співробітнику, розміщення великої кількості працівників в 
одному приміщенні з дотриманням природно усіх санітарногігіє
нічних норм, застосування прозорих перегородок між кабінетами 
тощо.

Значний ефект може мати вдосконалення роботи з населенням, а 
саме: підвищення якості розгляду скарг та заяв громадян, забезпе
чення реальної прозорості діяльності ОВС, посилення громадського 
контролю за ходом розслідування фактів незаконного застосування 
сили працівниками органів внутрішніх справ, відновлення діяльнос
ті мобільних груп з моніторингу дотримання прав людини в роботі 
міліції тощо. 

Певний інтерес викликає ініціатива міністра внутрішніх справ 
РФ, який заборонив звільнення з органів внутрішніх справ поруш
ників дисципліни «заднім числом». Раніше ця практика, з одного 
боку, дозволяла керівному складу ОВС маніпулювати статистикою, 
знижуючи рівень злочинності серед правоохоронців, а з другого — 

536 Scottish Policing Performance Framework [Електронний ресурс]. / The 
Scottish Government. — Режим доступу : http://www.scotland.gov.uk/Publica-
tions/2007/03/16162825/0. 
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позбавляла потерпілих права пред’являти претензії до МВС і держа
ві, залишаючи потерпілому можливість судитися з експоліцейським 
тільки як з приватною особою537. Судова практика доводить, що в 
цьому разі компенсації можуть бути суто символічними: студент 
Казанського федерального університету (Російська Федерація) отри
мав лише 4000 рублів (близько 130 доларів США) в якості компенса
ції за незаконне затримання і тортури в поліцейській дільниці 
«Дальний», сумно відомій своїми порушеннями прав людини538. 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що заходи стосовно запобі
гання злочинам серед особового складу органів внутрішніх справ 
повинні бути спрямовані на ліквідацію умов, що сприяють її виник
ненню та розвитку. Заходи щодо профілактики правопорушень 
серед працівників ОВС можна розподілити на універсальні, тобто 
спрямовані на всі можливі види порушень, або спеціальні — ті, що 
спрямовані на профілактику окремих видів правопорушень. 
Універсальні заходи спрямовані на реформування системи управлін
ня та організаційної культури поліцейських інституцій, підтримання 
високого рівня добропорядності їх працівників, зміцнення механіз
мів забезпечення підзвітності поліції та її співробітництва з громад
ськістю тощо. Головною універсальною умовою успішного впрова
дження світового досвіду стосовно забезпечення законності в 
діяльності правоохоронних органів є наявність громадської підтрим
ки, яка базується на декількох умовах, головними серед яких є про
зорість; розвиток діалогу та взаєморозуміння між громадськістю та 
поліцією і підзвітність/громадський контроль. До універсальних 
заходів можна віднести і поліпшення роботи з кадрами насамперед 
через реформування системи професійної підготовки. Серед спеці
альних заходів організаційного характеру передусім потребує запро
вадження передовий світовий досвід у галузі: фінансового забезпе
чення діяльності правоохоронних органів (закріплення в законі 
мінімального обсягу фінансування МВС, забезпечення перевищен
ня середнього обсягу грошового забезпечення працівників органів 

537 Колокольцев запретил увольнять полицейских задним числом [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://lenta.ru/news/2012/05/29/nachtraeglich/
538 Студент отсудил четыре тысячи рублей за пытки в отделе «Дальний» 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://lenta.ru/news/2012/07/11/
torture/
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внутрішніх справ розміру середньої заробітної платні по країні через 
прив’язку посадових окладів працівників ОВС до розміру мінімаль
ної заробітної платні тощо); організації системи оцінювання ефек
тивності діяльності поліції на принципово нових засадах, що перед
бачає відмову від так званої палочної системи обліку результатів 
діяльності ОВС. 

3.3. Використання зарубіжного досвіду  
в сфері нормативно-правового забезпечення 

профілактики злочинності  
серед персоналу органів внутрішніх справ України

Запобігання злочинності серед персоналу органів внутрішніх 
справ передбачає розробку ефективної системи суб’єктів здійснення 
превентивної діяльності та механізмів контролю за дотриманням 
законності серед працівників ОВС, створення дієвих заходів соці
ального, економічного, організаційного характеру. Не меншої уваги 
потребує й нормативноправове забезпечення функціонування всієї 
системи, спрямованої на недопущення порушень закону з боку охо
ронців правопорядку. Якщо розглядати систему запобігання злочин
ності серед працівників ОВС комплексно, то слід вести мову про 
нормативноправове забезпечення різних її складових, починаючи 
від найбільш універсальних — націлених на профілактику усіх пра
вопорушень, вчинюваних працівниками ОВС, а саме спрямованих 
на зміцнення зв’язків з населенням та досягнення відповідного рівня 
довіри до ОВС, створення позитивного іміджу правоохоронних орга
нів, удосконалення механізму підзвітності, підвищення рівня прозо
рості, зростання професіоналізму правоохоронців, розв’язання 
низки економічних проблем функціонування правоохоронних орга
нів, реформування системи управління та організації ОВС тощо.

Аналіз стану злочинності серед працівників ОВС, низка недоліків 
у системі запобігання вчиненню злочинів персоналом ОВС, непри
пустимо низький рівень довіри населення до правоохоронців демон
струють потребу, вирішення якої вимагає суттєвих функціональних 
змін у діяльності органів внутрішніх справ. Питання реформування 
системи органів внутрішніх справ сьогодні є не просто актуальним, а 
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постає життєво необхідним в умовах соціальної, політичної та еко
номічної кризи, в якій перебуває країна. Історично зумовленим є 
вже традиційно насторожене ставлення населення України до право
охоронних органів, змінити яке можливо лише кардинальним чином 
переформатувавши міліцію з інституту силового провідника держав
ної політики в інститут сервісної допомоги громадянам, що перед
бачає створення відповідної нормативноправової бази. 

Правове забезпечення має створити основу для наступної транс
формації системи органів внутрішніх справ України у демократич
ному напрямі та закріпити усі відповідні зміни з тим, щоб мінімізу
вати можливість зловживання службовими повноваженнями 
працівниками ОВС. Убачається, що розвиток нормативноправо
вого забезпечення діяльності з профілактики злочинності серед 
працівників органів внутрішніх справ повинен здійснюватись у 
таких напрямах. Поперше, докорінного перегляду потребує Закон 
України «Про міліцію». У новому законі необхідно чітко закріпити 
основні принципи діяльності міліції, які відповідатимуть світовим 
стандартам діяльності поліції. Принципові положення таких доку
ментів, як Декларація про поліцію та Європейський кодекс полі
цейської етики мають бути відображені в Законі України «Про мілі
цію». 

Новий закон максимально ґрунтовно повинен визначати весь 
перелік завдань, функцій, обов’язків та повноважень, які поклада
ються суспільством на органи внутрішніх справ. Їх ретельна деталі
зація сприятиме мінімізації зайвих дискреційних повноважень і 
зниженню ризику зловживань і порушень закону, тим самим вико
нуватиме значну превентивну функцію можливих правопорушень з 
боку працівників ОВС. 

Зазвичай у європейських країнах дії поліцейських максимально 
докладно регламентовані у різноманітних нормативноправових 
актах, настановах, інструкціях, рекомендаціях, що передбачають усі 
можливі варіанти поведінки персоналу в стандартних та нестандарт
них ситуаціях. Саме такий підхід вважається ефективним у забезпе
ченні недопущення вчинення злочинів працівниками поліції. Окрім 
того, поширеною практикою для європейських країн є створення 
так званих кодексів поведінки поліції (Polіce Code of Conduct), що 
встановлюють офіційні норми поведінки працівників і системи 
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їхнього дисциплінарного регулювання539. На кшталт таких кодексів 
доцільним вважаємо розробку українського кодексу, який би поєд
нав Закон України «Про міліцію», Дисциплінарний статут органів 
внутрішніх справ України, Положення про проходження служби, а 
також низку відомчих нормативноправових актів, як, наприклад, 
наказ МВС України від 22.02.2012 р. № 155, яким затверджено 
Правила поведінки та професійної етики осіб рядового та началь
ницького складу органів внутрішніх справ, Інструкцію із заходів без
пеки при поводженні з вогнепальною зброєю (наказ МВС України 
від 27.09.2011 р. № 657) та ін.

Таким чином, першочергового розроблення потребують акти, які 
визначають роль органів внутрішніх справ в Україні та закріплюють 
призначення української міліції відповідно до сучасних поглядів на 
поліцію як сервісну інституцію, що існує на благо громадян, а також 
докладно регламентують основні напрями діяльності правоохорон
ців відповідно до міжнародних стандартів. Наступним кроком має 
стати приведення у відповідність усіх правових норм кримінального, 
адміністративного, цивільного законодавства, якими регулюється 
діяльність органів внутрішніх справ, з метою недопущення їх супе
речності та неоднакового застосування.

Реалізація принципів прозорості, підзвітності та підконтрольнос
ті вимагає також розроблення правового поля, яке б сприяло ство
ренню умов для розвитку означених принципів. Зміна ставлення 
населення до міліції можлива за тих умов, коли люди усвідомлять, 
що органи внутрішніх справ існують для захисту законних інтересів 
і прав громадян, та відчують, що суспільство в змозі реально конт
ролювати діяльність органів внутрішніх справ. Забезпечення існу
вання такого контролю передбачає передусім створення надійної 
правової бази для здійснення громадського — незалежного зовніш
нього контролю. Водночас зовнішній контроль з боку державних 
інституцій, наприклад прокуратури, Служби безпеки України, 
омбудсмана тощо, також вимагає закріплення більш чіткого розме
жування повноважень на законодавчому рівні. 

539 Мартиненко О. А. Основні принципи реформування органів внутрішніх справ 
[Електронний ресурс]. / О. А. Мартиненко. — Режим доступу : http://dspace.nbuv.
gov.ua/bitstream/handle/123456789/28690/17-Martynenko.pdf
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Зарубіжний досвід свідчить, що правовою базою зовнішнього 
контролю можуть бути норми конституції, закону або підзаконного 
акта540. Сьогодні існує необхідність невнесення окремих змін і допо
внень з метою удосконалення чинного Закону України «Про демо
кратичний цивільний контроль над Воєнною організацією і право
охоронними органами держави» від 19 червня 2003 р., а розробка 
нового закону, в якому була б чітко визначена система суб’єктів 
здійснення зовнішнього контролю з регламентацією повноважень 
кожного з них таким чином, аби вони не дублювали, а взаємодопов
нювали один одного. Окрім того, має бути чітко та доступно пропи
сана у законі система подання скарг на протизаконні дії працівників 
органів внутрішніх справ та процедура їх розгляду. 

Нарешті потребує прийняття рішення та відповідного правового 
оформлення й розробка положення про Державне бюро розсліду
вань, існування якого передбачено Кримінальним процесуальним 
кодексом України 2012 р. До структури цього бюро мають увійти 
окремі відділи, до обов’язків яких належатимуть проведення розслі
дувань фактів катувань під час досудового розслідування, та відділ, 
що здійснював би розслідування за фактами смертей у місцях обме
ження особистої свободи громадян та за фактами смерті у приміщен
нях органів внутрішніх справ, яка настала внаслідок застосування 
сили до громадян з боку працівників ОВС. 

Максимально відкритою правоохоронна структура може стати 
завдяки розробці механізму публічних розслідувань. Світова практи
ка свідчить, що саме розслідування, які проводяться публічно за 
замовленням державних органів у США, Австралії, Великій Британії, 
Ірландії, Канаді тощо, є сьогодні однією з найефективніших форм 
громадського контролю. 

Юридичного визначення публічного розслідування в сучасному 
національному законодавстві України не існує, однак учені під цим 
поняттям розуміють офіційну перевірку подій або дій, що провадять
ся за розпорядженням уряду. Не варто недооцінювати роль публіч
них розслідувань, адже саме в результаті проведення останніх вирі

540 Murtaugh Christina, Poe Michael. Establishment an Independent Police Oversight 
Body [Електронний ресурс]. / Murtaugh Christina, Poe Michael ; INPROL. — 
Режим доступу : http://inprol.org/publications/establishing-an-independent-police-
oversight-body
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шуються такі завдання: забезпечується реальна підзвітність діяль ності 
державних органів суспільству; створюється об’єктивна можливість 
виявлення та розповсюдження інформації про важливі для суспіль
ства факти; акумулюється досвід для розробки рекомендацій та 
виправлення ситуації; даються відповіді на запитання стосовно при
чин, через які не спрацювали у конкретному випадку захисні струк
тури та механізми; відновлюється та підвищується рівень довіри 
населення до держави541.

Публічні розслідування проводяться у зв’язку з інцидентами, 
які спричинили численні людські жертви або надзвичайний сус
пільний резонанс. У світовій практиці існують приклади прове
дення публічних розслідувань стосовно протизаконних дій полі
цейських. Так, низка правопорушень, учинених працівниками 
поліції Ірландії, стала підставою для проведення такого розсліду
вання. Окрім публічного викриття фактів злочинної діяльності 
правоохоронців, проведення таких розслідувань дало змогу роз
робити систему заходів, спрямовану на запобігання вчиненню 
злочинів поліцейськими Ірландії у майбутньому: так, за підсумка
ми розслідування у 2005 р. був прийнятий закон про радикальну 
реформу поліції Ірландії і створено офіс Омбудсмана поліції 
Ірландії. Низка високопоставлених офіцерів поліції була звільне
на зі служби за звинуваченням у корупції. Були переглянуті нор
мативноправові акти, що регулювали оперативну роботу в полі
ції, внесені зміни до кримінальнопроцесуального законодавства 
тощо.

Основними недоліками проведення публічних розслідувань нази
вають їх дорожнечу (у період з 2004 по 2010 рр. у Великій Британії на 
них було витрачено понад 300 млн фунтів) та тривалість таких роз
слідувань (описане розслідування в Ірландії здійснювалось за факта
ми правопорушень, учинених наприкінці 90х років ХХ ст., а оста
точні доповіді були надруковані аж у 2008 р.). Незважаючи на те, що 
публічні розслідування обходяться для державної скарбниці дуже 
дорого, вважається, що витрати того варті, враховуючи ту позитивну 

541 Мартиненко О. А. Що таке громадське розслідування? Огляд міжнародної 
практики [Електронний ресурс]. / О. А. Мартиненко. — Режим доступу : http://
umdpl.info/index.php?id=1326191933
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роль, яку виконують громадські розслідування у справі зміцнення 
підзвітності державних інститутів громадськості542.

Позитивний досвід проведення публічних розслідувань можливо й 
необхідно в окремих випадках застосовувати й в Україні, проте аналіз 
національного законодавства свідчить про те, що поняття «громадське 
розслідування» та «журналістське розслідування» залишаються поза 
сферою правового регулювання. У жодному нормативноправовому 
акті органів державної влади ми не знайдемо будьяких методик, меха
нізмів чи засобів проведення громадських розслідувань543.

З урахуванням підвищеного інтересу громадськості до питань 
дотримання вимог закону в діяльності органів внутрішніх справ та 
реального стану злочинності в ОВС прийняття відповідного закону 
в Україні вбачаємо доцільним та актуальним. Це питання вже пору
шувалось у суспільстві, було навіть зареєстровано відповідний 
законопроект, проте подальшого розвитку цей процес поки що не 
отримав. 

Вважається, що сьогодні в Україні існує можливість проведення 
неурядових громадських розслідувань, які також не передбачені без
посередньо на законодавчому рівні як окремий механізм, проте 
можуть бути проведені за подібною схемою. Правовим полем для 
здійснення такої діяльності можуть стати чинні нормативноправові 
акти, які регламентують порядок доступу до інформації. 

Враховуючи зазначене, вважаємо за необхідне на законодавчому 
рівні врегулювати відповідне питання. Зазвичай у зарубіжних краї
нах громадські розслідування регулюються спеціальним законодав
ством держави, де всі рівні влади мають відповідні закони, якими 
встановлюються порядок ініціювання та проведення громадських 
розслідувань544. Визнання на державному рівні такої форми держав
ного контролю, як публічні слухання та розробка відповідного зако

542 Sear Chris. Investigatory inquiries and the Inquiries Act 2005- Commons Library 
Standard Note [Електронний ресурс]. / Sear Chris. — Режим доступу : http://www.
parliament.uk/briefing-papers/SN02599
543 Османов А. Чи можуть в Україні відбутися громадські розслідування незакон-
них дій правоохоронців? [Електронний ресурс]. / А. Османов. — Режим доступу : 
http://umdpl.info/index.php?id=1326282302
544 Громадські розслідування як механізм цивільного контролю: кращі практики 
зарубіжних країн : науково-практичне видання / за заг. ред. О. А. Мартиненка. — 
Х. : Права людини, 2012. — 128 с. — Бібліогр. : С. 48.
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нодавчого забезпечення для створення механізму їх проведення має 
відбутися якнайшвидше і в нашій країні.

Наступний блок нормативноправових актів, які мають бути роз
роблені задля забезпечення профілактичної діяльності серед особо
вого складу ОВС, — правові акти, спрямовані на ліквідацію умов, що 
сприяють виникненню та розвитку корупції в правоохоронних орга
нах. Насамперед, на наш погляд, важливим є закріплення на законо
давчому рівні відповідного порядку фінансування як підрозділів 
ОВС у цілому, так і визначення порядку нарахування заробітної 
плати працівникам ОВС.

Грошове забезпечення кожного окремого працівника міліції 
складається сьогодні з посадового окладу, окладу за спеціальне зван
ня, надбавки за вислугу років та стовідсоткової надбавки. Ці виплати 
становлять лише 30 % усієї зарплати, а решта 70 % створюється за 
рахунок необов’язкових надбавок, доплат і премій. Водночас у євро
пейських країнах застосовується протилежний підхід: обов’язкова 
частка у структурі їх зарплати становить 70–80 %, а стимулюючі над
бавки — лише 20–30 %545. 

Окреслене становище із визначенням заробітної плати працівни
кам ОВС розглядається не лише як детермінуючий фактор корупцій
них діянь. Низький рівень матеріального забезпечення спричиняє 
масові звільнення працівників ОВС нижчої та середньої ланок, що, 
у свою чергу, призводить до дефіциту висококваліфікованих кадрів, 
через що загальний рівень правоохоронної діяльності в Україні зна
чно нижчий, аніж у країнах Європи546.

Таким чином, у Законі України «Про міліцію» мають бути також 
закріплені норми, які б регламентували фінансування органів вну
трішніх справ. Принаймні, мають бути визначені загальні обсяги 
фінансування органів внутрішніх справ, наприклад, у розмірі не 
менше 4 % річного державного бюджету, що відповідає сучасним 
європейським стандартам. Такий підхід, з одного боку, дасть змогу 
надійно забезпечити мінімальні потреби ОВС, а з другого — плану
вати витрати на їх утримання і розвиток. 

545 Ковальський В. Міліція чи поліція? Реформування МВС розпочинають із пере-
йменування [Електронний ресурс]. / В. Ковальський. — Режим доступу : http://
www.viche.info/journal/3288/
546 Там само.
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Аналогічно з метою матеріальнофінансового забезпечення пра
цівників ОВС на рівні, конкурентному з приватним сектором еконо
міки, до Закону «Про міліцію» повинна бути внесена норма про 
прив’язку розмірів посадових окладів працівників ОВС до розміру 
мінімальної заробітної плати в країні і встановлення мінімального 
посадового окладу для осіб молодшої ланки, наприклад, у розмірі 
чотирьох мінімальних заробітних плат.

Але, як зазначалося, просте підвищення заробітної плати не 
розв’язує проблеми викорінення корупції. Як ефективні заходи екс
перти сьогодні називають також забезпечення правоохоронців жит
лом, проведення ґрунтовної переатестації та, навіть, розробку право
вої бази задля узаконення провокації хабара працівникові ОВС як 
перевірку його законослухняності547. 

Заходи, спрямовані на поліпшення матеріального становища пра
цівників правоохоронних органів, повинні бути підкріплені норма
ми закону про кримінальну відповідальність. У цьому напрямі, на 
наш погляд, заслуговує уваги досвід країн, які змогли досягти ваго
мих результатів у справі успішної протидії корупції, наприклад 
Сінгапуру. Ця країна, що наразі займає п’яте місце серед найменш 
корумпованих держав у світі, свого часу мала доволі високий рівень 
корупції548. Побороти корупцію допомогла низка норм, закріплених 
у кримінальному законодавстві, наприклад: крім штрафу та/або 
позбавлення волі, особа, що була визнана винною в корупційній 
діяльності, зобов’язана виплатити державі кошти в розмірі отрима
ного хабара; від слідчих не вимагається з’ясування того, чи могла 
особа, яка отримала хабар, виконати взяті на себе зобов’язання; 
посадові особи, звинувачені в отриманні хабара, повинні заповнити 
офіційну декларацію про доходи, отримані як ними, так і їх дружи
нами/чоловіками та дітьми; наявність майна вартістю, що не відпо
відає обсягу офіційних доходів, розглядається як непрямий доказ 
вини; надання неправдивої інформації тягне порушення криміналь

547 Эксперты объяснили, какой должна быть реформа милиции в Украине 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://newsradio.com.ua/
rus/2013_12_26/JEksperti-objasnili-kakoj-dolzhna-bit-reforma-milicii-v-Ukraine/
548 Corruption index 2011 from Transparency International: find out how countries 
compare [Електронний ресурс]. / The Guardian. — Режим доступу : http://www.
guardian.co.uk/news/datablog/2011/dec/01/corruption-index-2011-transparency-
international#data
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ної справи; службова особа, вина якої була доведена судом, звільня
ється з посади або позбавляється пенсії, пільг тощо549.

Високий рівень корупції спостерігається також у сфері надання 
адміністративних послуг громадянам працівниками органів вну
трішніх справ. Непрозорість діючих процедур, їх складність і заплу
таність, незрозумілість порядку отримання необхідної інформації 
про їх надання, вартість та відповідальних осіб створюють підґрунтя 
для зловживань та маніпуляцій. Вельми необхідним вважається 
створення прозорих процедур та їх законодавчого закріплення, 
насамперед у сфері надання адміністративних послуг ДАІ та дозвіль
ної системи МВС. 

На можливість швидкого й ефективного розв’язання зазначених 
проблем вказує існуючий досвід Грузії, де, наприклад, було створено 
сервісцентр або агентство обслуговування, яке поєднало в собі 
декілька служб в одному місці, що надають послуги з реєстрації тран
спортних засобів, видачі державних реєстраційних номерів, послуги 
зі складання іспитів на право водіння автомобілем, отримання дові
док про відсутність судимості або дозволу на носіння зброї та ін. 
Чітко прописані процедури, однозначне визначення вартості послуг, 
високий рівень інформатизаційного забезпечення всього процесу 
значно знизили час, необхідний на проходження усіх процедур, та 
виключили можливість бюрократичних зволікань. Руйнації коруп
ційних схем сприяла також розробка процедур (та порядок їх офіцій
ної оплати) так званого привілейованого типу — чи то одержання 
особливих номерних знаків для авто за бажанням власника, чи то 
прискорення часу виконання окремих запитів стало можливим та 
доступним для будьякого громадянина за умови сплати ним відпо
відних встановлених у нормативних актах розмірів коштів550.

Подібної визначеності потребують і адміністративні послуги, що 
надаються працівниками ОВС, інакше українська міліція й надалі 
перетворюватиметься з органу захисту прав споживачів на основно

549 Strong Anti-Corruption Law/Administrative Measure. Corrupt Practices 
Investigation Bureau [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://app.cpib.
gov.sg/cpib_new/user/default.aspx?pgID=165#
550 Алленова О. Бюро полицейских услуг [Електронний ресурс]. / О. Алленова // 
Коммерсант. Власть. — 2014. — №7 (1062). — Режим доступу : http://www.kom-
mersant.ru/pda/power.html?id=1341796
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го порушника у цій сфері551. Таким чином, на законодавчому рівні 
має бути чітко визначений перелік таких послуг, підрозділи, на які 
покладається обов’язок їх надання, терміни, в які вони мають нада
ватися, чітко встановлена їх вартість та визначено суб’єкти, що здій
снюють контроль за якістю надання послуг населенню структурами 
ОВС.

Досвід зарубіжних країн може бути використаний і при розроб
ці правових норм з метою запобігання незаконному використан
ню сили з боку працівників органів внутрішніх справ, зокрема в 
процесі розкриття злочинів. Одним із найефективніших засобів 
боротьби з насильницьким примушенням до самообмови вважа
ється електронний запис допиту. В низці штатів США прийнято 
норми, відповідно до яких електронний запис допиту є 
обов’язковим, оскільки виключно таким чином, на думку правни
ків, можливо отримати об’єктивну картину того, що відбувалось 
під час допиту. Згідно з цими правовими актами суддя не повинен 
навіть згадувати про наявність визнання, якщо такий електрон
ний запис відсутній, або він був зроблений з порушеннями роз
роблених стандартів.

У Кримінальному процесуальному кодексі 2012 р. передбачено 
можливість фіксації слідчих дій, у тому числі й допиту, за допомогою 
технічних засобів. У ст. 104 зазначено, що за умови фіксації техніч
ними засобами допиту текст показань може не вноситись до відпо
відного протоколу, якщо жоден з учасників не буде проти, а в п. 5 
ст. 224 КПК України «Допит» зазначено, що під час допиту може 
застосовуватись фотозйомка, аудіо та/або відеозапис. Зрозуміло, 
що такі норми встановлюють диспозитивний характер застосування 
відеофіксації допитів, що, на нашу думку, є недостатнім. 

Слід відмітити також, що згідно з наказом МВС України № 1561 
від 18.12.2003 р. слідчі та інші передбачені законодавством заходи, у 
тому числі допит, мають проводитись у спеціально обладнаних кім
натах в ОВС для проведення слідчих дій та інших заходів, однак цей 

551 Батчаєв В. К. Адміністративні послуги ДМС та МВС: Аналіз правових засад 
надання та результати соціологічного дослідження : науково-практичне видан-
ня / [Батчаєв В. К., Грибан П. В., Кобзін Д. О. та ін.] ; заг. ред. Ю. Л. Бєлоусова, 
В. К. Батчаєва. — К. : Асоціація УМДПЛ, 2013. — 92 с.
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наказ часто не виконується — таких кімнат у райвідділах нерідко 
просто немає552 553.

Світовою практикою на сьогодні вже доведено ефективність 
використання різноманітних технічних засобів задля запобігання 
правопорушенням з боку працівників поліції. В Україні ж застосу
вання новітніх приладів вже перестало бути бажаною умовою, а 
визнається необхідністю в профілактичній діяльності. Окрім того, 
застосування технічних засобів допомогло б також уникнути про
блем, пов’язаних із безпідставним обвинуваченням працівників 
ОВС у вчиненні протизаконних дій проти громадян554. До основних 
технічних засобів, окрім згаданих, необхідно віднести систему авто
матизованої реєстрації всіх відвідувачів ОВС з використанням тех
нічних засобів (реєстраторів перебування в ОВС), безперервне вико
ристання в ОВС систем відеоспостереження. Розробка чітких 
інструкцій із встановлення та функціонування подібних приладів, 
фіксація переліку дій, які обов’язково мають здійснюватись із вико
ристанням відеофіксації, належне фінансування такої програми і 
регламентація порядку здійснення суворого контролю за забезпе
ченням працездатності таких систем і дотриманням вимог їх вико
ристання дало б змогу запобігти значній кількості протизаконних 
фактів застосування сили працівниками ОВС до громадян у корот
кий термін. 

Як ще один напрям нормативноправового забезпечення профі
лактики злочинів, вчинюваних працівниками ОВС при виконанні 
своїх обов’язків, називають законодавче визначення додаткових 
гарантій та процедури виключення свідчень, отриманих під приму
сом. Правозахисники наголошують на необхідності закріпити пре
зумпцію того, що орган розслідування має доводити добровільність 

552 Про затвердження Положення про кімнати для проведення слідчих дій та 
інших заходів в органах і підрозділах внутрішніх справ : Наказ МВС від 
18.12.2003 р. № 1561 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://umdpl.info/
index.php?id=1287825350
553 Токарєв Г. Про заходи, спрямовані на запобігання незаконному насильству в 
ОВС [Електронний ресурс]. / Г. Токарєв. — Режим доступу : http://umdpl.info/
index.php?id=1256218515
554 Самотієвич В. О. Кримінологічна характеристика особистості працівників 
ОВС України, які вчинили злочини : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / 
Самотієвич Валерія Олександрівна. — Х., 2012.– 225 с. — Бібліогр. : С. 168. 
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надання таких свідчень. Варіантами реалізації таких гарантій можуть 
бути судовий контроль — на стадії розслідування усі допити підозрю
ваних та обвинувачених повинні проводитися лише в присутності 
судді або ж законодавча вимога проводити допити лише у спеціально 
відведеному кабінеті для допитів з автоматичною відео фік сацією555. 

Превентивний характер мало б також закріплення в ст. 224 КПК 
«Допит» норми про обов’язковість присутності адвоката під час пер
шого допиту підозрюваного, яка успішно діє в законодавстві бага
тьох країн.

Окремих змін потребує і закон про кримінальну відповідальність. 
Уже багато років існує практика кваліфікації жорстокого поводжен
ня з громадянами з боку працівників ОВС за ст. 364 «Зловживання 
владою або службовим становищем» та ст. 365 «Перевищення влади 
або службових повноважень» Кримінального кодексу України. 
Стаття 127 «Катування» застосовується вкрай рідко. Саме ця стаття з 
моменту прийняття Кримінального кодексу України 2001 р. зміню
валась уже тричі. У результаті внесення останніх змін від 05.11.2009 р. 
з тексту статті зник спеціальний суб’єкт злочину — службова особа, 
а разом з ним і сутність кваліфікації та значення терміна «катуван
ня», визначеного у ст.1 Конвенції ООН проти катувань. Рішення, 
наявні у Єдиному реєстрі судових рішень, свідчать, що ст. 127 КК 
України застосовується головним чином до загальних суб’єктів, 
тобто до вчинення злочину неслужбовою особою556. З огляду на 
зазначене вважаємо за необхідне привести у відповідність вказану 
норму, що міститься у Кримінальному кодексі, до вимог Конвенції 
ООН проти катувань, передбачивши вчинення зазначених дій спеці
альним суб’єктом. 

Принципових змін потребує і система проведення внутрішніх 
розслідувань за фактами порушень прав громадян з боку правоохо
ронців. Нормативне закріплення відповідної процедури службових 
розслідувань за скаргами громадян повинно враховувати:

555 Рясов Д. А. Преступность сотрудников органов внутренних дел: криминологи-
ческий аспект: по материалам Ставропольского края [Електронний ресурс] : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное 
право и криминология ; уголовно-исполнительное право» / Д. А. Рясов. — Режим 
доступу : http://www.dissercat.com/content/prestupnost-sotrudnikov-organov-
vnutrennikh-del-kriminologicheskii-aspekt-po-materialam-stav
556 Там само.
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– повноправну участь заявника у проведенні службового розслі
дування за його зверненням (ознайомлення з матеріалами розсліду
вання і їх оцінювання, присутність при проведенні опитування фігу
рантів розслідування, можливість надання додаткових матеріалів на 
будьякому етапі розслідування тощо);

– можливість заявника залучати до службового розслідування 
адвоката чи іншого спеціаліста у сфері права, правозахисників, неза
лежних експертів;

– можливість відсторонення працівника ОВС від виконання своїх 
обов’язків на період проведення службового розслідування (у необ
хідних для забезпечення його об’єктивності випадках);

– реалізацію заходів по захисту від тиску з боку працівників мілі
ції заявника та інших фігурантів службового розслідування557.

557 Мартиненко О. МВС України та права людини / О. Мартиненко, Харківська 
правозахисна група [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://khpg.org.ua/
index.php?id=1394803915
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