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Поліцейське право 
в системі права України

Діяльність «поліції» як системи
органів виконавчої влади, які здійс-
нюють охорону громадського порядку
шляхом нагляду та вжиття заходів
адміністративного примусу, регулює-
ться нормами адміністративного права,
які в сукупності становлять її важливу
підгалузь – поліцейське право.

В юридичній літературі норми
поліцейського права справедливо
підрозділяються на дві групи:

1) норми, які визначають обов’яз-
ки, права і відповідальність компе-
тентних (наглядових) органів у сфері
громадського порядку;

2) норми, які визначають правовий
статус громадян в названій сфері [1,
20–23; 2, 420].

Перша група норм регулює діяль-
ність наглядових (поліцейських) орга-
нів по спостереженню та застосуванню
адміністративного примусу в місцях,
які мають громадське значення. За 
В. М. Гессеном, «нормы, регулирую-
щие осуществление принудительной
власти, являются нормами полицей-
ского права в собственном смысле
слова» [3, 13]. До цієї групи входять
норми, які встановлюють нормотвор-

чу компетенцію наглядових органів у
сфері громадського порядку, обов’язки
і права міліції, державного пожежного
нагляду, санепідемнагляду та інших по-
ліцейських органів з охорони громад-
ського порядку, попередження і при-
пинення протиправних діянь у сфері
громадського порядку, а також норм,
що встановлюють відповідальність
наглядових органів за свою діяльність
як перед вищими ланками, так і перед
судом за скаргою громадян.

До цієї групи можна віднести нор-
ми, які регулюють діяльність громад-
ських формувань, що беруть участь 
в охороні громадського порядку.

Друга група норм поліцейського
права встановлює права, обов’язки і
відповідальність громадян у сфері
громадського порядку.

Громадяни мають право у спокій-
них та вільних умовах проводити час у
громадських місцях – на вулицях, май-
данах, в парках, у громадському транс-
порті. Громадяни мають право на
участь в охороні громадського порядку
у складі народних дружин, на само-
оборону, на придбання, зберігання і
носіння спеціальних засобів самообо-
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рони, споряджених речовинами сльо-
зоточивої і подразнюючої дії. Грома-
дяни вправі повідомляти до компетент-
них органів (міліції, органів пожеж-
ного нагляду) про порушення громад-
ського порядку, вживати заходів до їх
припинення, звертатися до компе-
тентних органів за захистом від пося-
гань на їх життя, здоров’я та гідність.

Норми поліцейського права не
тільки визначають права, а й покла-
дають на громадян різні обов’язки у
сфері громадського порядку: дотри-
муватися правил пожежної безпеки,
правил дорожнього руху, правил регу-
люючих режим надзвичайного стану.
Крім того, поліцейське право містить
значну кількість норм, через які на
громадян покладаються «негативні
обов’язки» (Б. Н. Чичерін), які припи-
сують утримуватись від скоєння про-
типравних діянь. До них Кодекс Ук-
раїни про адміністративні правопо-
рушення відносить нецензурну лайку
у громадських місцях, образливе чіп-
ляння до громадян, стрілянину з вогне-
пальної зброї в населених пунктах та
інші діяння, заборонені Кодексом 
у Главі 14. До цих норм приєдную-
ться норми поліцейського права, які 
встановлюють відповідальність грома-
дян за порушення громадського по-
рядку. Така відповідальність установлю-
ється Кодексом про адміністративні
правопорушення, Митним кодексом
та іншими нормативними актами.

Обидві групи охарактеризованих
правових норм утворюють у своїй
сукупності найважливішу підгалузь
адміністративного права – поліцей-
ське право. Для такого виділення є всі
необхідні умови [4, 141].

По-перше, наявний специфічний
предмет регулювання – відносини у
сфері громадського порядку, які є спе-
цифічним різновидом управлінських
відносин. Такі відносини вимагають
своєрідної правової регламентації,
яка здійснюється за допомогою норм
поліцейського права.

По-друге, своєрідність поліцейсько-
го права як підгалузі виражається в

тому, що притаманний йому єдиний
метод правового регулювання базує-
ться на специфічному способі впливу
на людську поведінку – на нагляді та
можливості в окремих випадках засто-
сувати адміністративний примус. Саме
через це всередині підгалузі відбуває-
ться складне поєднання регулятивних
і правоохоронних (деліктних) норм,
які покликані забезпечити цілісне ре-
гулювання відносин у сфері охорони
громадського порядку та правопорядку.

По-третє, поліцейське право як
підгалузь адміністративного права
характеризує таку ознаку, як законо-
давча відокремленість. Норми поліцей-
ського права одержують зовнішнє
оформлення в нормативних – законо-
давчих і підзаконних – актах. На сього-
дні у структурі поліцейського законо-
давства можна виділити перелік опор-
них законів і підзаконних актів. До них
належать: Кодекс України про адміні-
стративні правопорушення, закони
України «Про міліцію», «Про внут-
рішні війська Міністерства внутрішніх
справ України», «Про правовий ре-
жим надзвичайного стану», «Про опе-
ративно-розшукову діяльність», «Про
пожежну безпеку», Указ Президента
«Про Положення про Міністерство
внутрішніх справ України», Постано-
ва Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Правил застосування
спеціальних засобів при охороні гро-
мадського порядку в Україні».

Порівнюючи радянське «поліцей-
ське законодавство» з сучасним україн-
ським, необхідно зазначити якісно
новий бік останнього: в його структу-
рі більшу питому вагу зайняли зако-
нодавчі акти прямої дії. Достатньо
назвати Закон України «Про міліцію»
та Закон України «Про внутрішні
війська Міністерства внутрішніх справ
України» – законодавчі акти, які не
страждають декларативністю, бланкет-
ністю та ідеологічним лицемірством.

Норми поліцейського права, які
встановлюють та охороняють громад-
ський порядок, створюють систему,
яка повинна відзначатися стабільні-
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стю та узгодженістю норм між собою.
Тому дуже важливо, щоб громадський
порядок регламентувався єдиним за-
конодавчим актом, який би узгоджу-
вав між собою та регламентував усі
інші нормативні акти поліцейського
характеру. Ця проблема стала особли-
во актуальною в наш час, коли схожі
акти видаються як органом законодав-
чої, так і органами виконавчої влади.

Поліцейське право та наука про неї
як наука Особливої частини адміністра-
тивного права поряд із науковими до-
слідженнями публічного управління,
адміністративного судочинства та адмі-
ністративної відповідальності є ядром
теорії та практики адміністративного
права. Це проглядається також у тому,
що загальні принципи адміністратив-
ного права вже давно були розвинені
судовою практикою, насамперед, Ви-
щого адміністративного суду Пруссії,
а також частково кодифіковані. У пев-
ний час вчення про управління у ши-
рокому розумінні звернулось до ви-
вчення теми поліції. Зрозуміло, однак,
що теорія робить акцент на методах
адміністративної доктрини та науки,
переважно досліджуючи сам процес
управління, а не вибір можливих аль-
тернатив здійснення цього процесу.

З іншого боку,поліцейське право вже
здавна особливим чином було пов’яза-
не з вищим за рангом правом, зокре-
ма з конституційним, яке сформоване
на базі Основного Закону, передбачені
в якому основні права замість форму-
ли «закон вище за право» обґрунтову-
ють принцип «право вище за закон».

Як галузь права, поліцейське пра-
во, на підставі якого виконуються зав-
дання та виникають повноваження з
охорони громадського порядку і без-
пеки у відповідних організаційно-пра-
вових формах, перебуває під особли-
вим впливом конституційного права.
Спрямування завдань поліції на охо-
рону громадського порядку і безпеки
дуже міцно пов’язує цю галузь права 
з тим, як конституційне право визна-
чає громадський порядок та безпеку.
Таким чином, у поліцейському праві в

рамках дискусії про зміст поняття
громадського порядку та безпеки в
контексті завдання поліції, а також
спорів про загальне та спеціальне
уповноваження вже понад 100 років
тому закріпилися і тісно переплелися
з поняттями поліцейського права дер-
жавно-правові постулати. Це, безпе-
речно, впливає на тлумачення термі-
нів «загроза», «порушення» (громад-
ського порядку та безпеки) та «теорій
порушника». Такі невизначені законо-
давчі терміни не можуть бути предме-
том дискусії та не можуть розглядатись
і інтерпретуватись без звернення до
образу людини, вибудуваного у консти-
туції. Отже, поліцейське право у своїх
основах завжди спирається на консти-
туційне право, рекуруючи до нього.

Оскільки поліція як виконавчий
орган має завданням не тільки відвер-
нення загроз та припинення правопо-
рушень (тобто діє превентивно та
репресивно), а й відповідно до закону
переслідує злочини, діючи у рамках
кримінального процесу, поліцейське
право тісно пов’язане із правом кри-
мінальним. Саме тому склади злочи-
нів є вихідними як для превентивних
або репресивних заходів з метою від-
вернення загроз, так і для криміналь-
но-процесуальних заходів. Матеріальне
кримінальне право та кримінально-
процесуальне право у цьому аспекті
перетинаються із нормами, що врегу-
льовують організацію поліції, а також
(спірна думка) повноваження остан-
ньої. Поряд із кримінальним правом
також розглядаються кримінологія та
кримінально-виконавче право, які є
важливим доповненням як допоміжні
науки у вченні про злочин та покарання.

Насамкінець не можна не згадати 
і філософію права та соціальну філо-
софію, які також мають неабияке від-
ношення до поліцейського права.
У поліцейському праві, і, перш за все,
у поліцейському виконанні державних
актів, відбувається маніфестація дер-
жавної влади. Питання про легітима-
цію такого здійснення влади, а тому й
винесення на порядок денний проб-
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лем реалізації державної влади, мо-
нополії держави на владу, а також
мети й підстав здійснення державної
влади, є предметом загального вчення
про державу, як і філософії права та
держави. Зрештою у виконавчих діях
поліції повинна завжди проявлятися
мета діяльності держави, якщо кон-
кретизація суспільної влади не повин-
на втратити легітимності.

Як превентивна і репресивна діяль-
ність поліції щодо відвернення або
ліквідації загрози, так і її діяльність в
рамках кримінального процесу мають
за основу злочин, склад якого є
важливою вихідною основою полі-
цейської діяльності, навіть якщо в
рамках поліцейського права і вжива-
ються заходи, які не розглядають
склад злочину у цьому контексті.
Через велике значення, що його має
кримінально-правовий склад злочи-
нів, що сформульовані у законі, без-
сумнівним є той факт, що вчення про
злочин набуває важливого значення
для розуміння завдання поліції. Це
охоплюється і предметом криміноло-
гії як упорядкованого узагальненого
емпіричного вчення про злочин, пра-
вопорушника, негативні соціальні
прояви та контроль над такою пове-
дінкою. При цьому стає очевидно, що
кримінологія на противагу норматив-
ній поліцейсько-правовій науці є нау-
кою емпіричною. Також і «розширене
сприйняття» кримінології залишає за
нею статус науки емпіричної, навіть
якщо в її рамках і здійснюється аналіз
змін змісту поняття «злочин» (кримі-
налізація), емпірико-наукове пізнання
процесу боротьби зі злочинністю,
контроль та інші способи девіантної
поведінки, а також дослідження полі-
цейських та правових контрольних
механізмів. Однак кримінологія ще 
не висловлює сумнівів стосовно
необхідності у ній юристів, радше це
робить кримінальна соціологія, яка є
більш критичною, зважаючи на свою
ідею суспільної реакції на злочин 
і прагнення розпочати все заново з 
«новою кримінологією». Але перш

ніж займатися соціологією поліції та
кримінальною соціологією, щоб ви-
явити і розкрити їхній зв’язок із пра-
вом взагалі і колізійним правом зокре-
ма, необхідно звернутися до соціології
та соціології права.

Соціологія права має за свій предмет
усі правові та позаправові унормуван-
ня та вивчає, окрім того, контрольні
механізми соціальної системи. З цього
погляду, поліцейське право є частиною
норм, що інституціоналізують «фор-
мальний соціальний контроль». Особ-
ливий інтерес становлять дослідження
взаємовпливів між соціальними про-
цесами, з одного боку, та інституціо-
налізованим порядком та нормами – 
з іншого. Це стосується, зрозуміло, й
контролюючих механізмів і санкцій.Той
факт, що правова соціологія загалом
надає перевагу заохочувальній санк-
ції перед каральною, не повинен роз-
глядатися як загальний антагонізм
між соціологією права та правовою
наукою. Параметри соціології спо-
чатку потрібно застосувати до поліції
та сукупності норм поліцейського пра-
ва як субсистеми в ієрархії система –
субсистема, або як її частки. У цьому
зв’язку потрібно передусім вказати на
Т. Парсонса, згідно зі «схемою порядку»
якого задачі та функції поліції стають
основною функцією соціальних сис-
тем, які він зараховує до внутрішньо-
інструментальних відносин.Ці внутріш-
ньоінструментальні відносини повин-
ні забезпечувати існування структури
та усувати напруженість у суспільстві.

Якщо ж наділяти поліцію суто
внутрішньоінтегративною функцією
в дусі розхожого девізу: «Поліція –
твій друг та помічник», то виникає
прогалина в її функції в частині усу-
вання напруженості в суспільстві та
стабілізації його структури. Система
отримує тут уразливе місце і стає
афункціональною або дисфункціо-
нальною. Ця так звана AGIL-схема
основних функцій соціальних систем
цікава ще й тим, що на ті інституції,
які виконують внутрішньоінструмен-
тальну функцію, не можна без втрат
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покласти ані інші внутрішні, ані зов-
нішньоінструментальні функції. Якби
поліція перебрала адаптивну функцію
у зовнішньоінструментальній сфері,
вона зазнала би мілітаризації. Адже в
цій сфері система має справу із зов-
нішньою ситуацією і мусить на цьому
спеціалізуватися. Так само безплідним
або дисфункціональним виявилося б
розширення кола завдань поліції або
їх переорієнтація до зовнішніх консу-
маційних відносин, тобто відносин, які
слугують досягненню мети.

Таким чином, вищевикладене свід-
чить про реальне існування суспіль-
них відносин, які виникають у сфері
громадського порядку як між грома-
дянами, так і між громадянами та дер-
жавою. Поліцейське законодавство

фактично існує з моменту виникнен-
ня та розвитку апарату держави, який
був покликаний захищати державний
устрій та здійснювати охорону гро-
мадського порядку в середині держа-
ви. На певному історичному етапі
розвитку держави поліцейське право
існувало легально в системі права,
потім галузь поліцейського права
було замінено галуззю адміністратив-
ного права. Проте на сучасному етапі
побудови держави та розвитку націо-
нальної системи права, адміністратив-
не право не відповідає вимогам, які
ставляться до регулювання поліцей-
ських суспільних відносин. Реалії сьо-
годення вимагають створення підга-
лузі адміністративного права –  полі-
цейського права.
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