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ліції. Тому час такого відрядження слід зараховувати до стажу 
державної служби.   

Як підсумок зауважимо, що служба в Національні поліції ві-
днесена спеціальним законом до державної служби, не є окремим 
видом останньої, а є однією з правових форм її реалізації. Дія зако-
ну про державну службу поширюється і на поліцейських як особ-
ливих суб’єктів конституційних, адміністративних та інших пра-
вовідносин. Служба в поліції для поліцейського є правовою фор-
мою реалізації державної служби як у структурних підрозділах 
Національної поліції (фактично перебуваючи на відповідній посаді 
поліцейського), так і в установлених законом випадках, поза її ме-
жами (звільнений із займаної посади в Національній поліції з по-
дальшим призначенням на відповідну посаду із залишенням у ка-
драх поліції)1. 

Виходячи з наведеного можемо зазначити, що служба в На-
ціональній поліції України – це державна служба особливого та 
безперервного характеру зі спеціальними умовами, яка функціо-
нує в інтересах держави і суспільства, є публічною, політично неу-
передженою, професійною діяльністю поліцейських із практично-
го виконання визначених функцій з метою вирішення поставле-
них завдань з використанням наданих поліції повноважень. 
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Основними завданнями поліції є захист прав і свобод люди-
ни, а також запобігання загрозам публічної безпеки. Ефективна 
реалізація поліцією цих завдань можлива лише у випадку належ-
ного нормативно-правового регулювання підстав, порядку та осо-
бливостей застосування поліцейських заходів. Відповідно до час-
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тини 2 статті 30 Закону України «Про Національну поліцію»1 полі-
ція у межах своєї компетенції може застосовувати поліцейські 
превентивні заходи та заходи примусу. Таким чином, вивчення 
сучасного стану застосування превентивних поліцейських заходів 
та іноземного досвіду їх правового регулювання набуває особли-
вої актуальності. 

Перелік превентивних поліцейських заходів, що можуть за-
стосовуватись поліцією, визначений у статті  31 Закону України 
«Про Національну поліцію». Такими заходами є: перевірка доку-
ментів особи, опитування особи, поверхнева перевірка і огляд, зу-
пинення транспортного засобу, вимога залишити місце і обме-
ження доступу до певної території, обмеження пересування особи 
та транспортного засобу, проникнення до житла особи, застосу-
вання технічних приладів і технічних засобів, що мають функції 
фото- і кінозйомки, відеозапису, перевірка дотримання вимог дозві-
льної системи органів внутрішніх справ, поліцейське піклування. 

Незважаючи на законодавчу регламентацію порядку засто-
сування до особи превентивних поліцейських заходів, судова 
практика свідчить про наявність проблем у цій галузі. Зокрема, у 
рішенні Лисичанського міського суду Луганської області у справі 
№ 415/2711/182 було визнано неправомірними дії патрульного 
поліцейського із поверхневого огляду транспортного засобу, оскі-
льки суду не надано було доказів щодо наявності підстав його за-
стосування, зокрема фактів знаходження у транспортному засобі 
правопорушника, забороненої речі чи його використання для вчи-
нення правопорушення. У рішенні Кіровоградського окружного 
адміністративного суду у справі № П/811/1962/17 було визнано 
незаконним проникнення поліцейськими у житло особи, оскільки 
на момент вчинення даної дії у них не було на це  повноважень3. 

Наявність проблем практичного застосування законодавчих 
положень щодо застосування превентивних поліцейських заходів 
обумовлює необхідність вивчення іноземного досвіду. У сучасних 
умовах міжнародного розвитку різних форм тероризму та екстре-
мізму спостерігається удосконалення європейського законодавст-
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ва щодо протидії цим явищам. Правовою основою такого удоско-
налення є Регламент Європейського парламенту і Ради (ЄС) про 
захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних да-
них і про вільний рух таких даних 2016/6791 (надалі – Регламент). 
На основі даного Регламенту наразі відбувається оновлення зако-
нодавства країн Європи, що регулюють порядок застосування по-
ліцейськими превентивних заходів.  

Зокрема, 30 січня 2018 року прийнято Закон щодо модерні-
зації прав поліцейських Баварії2, у якому передбачено суттєве ро-
зширення превентивних поліцейських заходів. Відповідно до да-
ного Закону поліцейським надано право без необхідності отри-
мання дозволу судді здійснювати моніторинг засобів зв’язку, а 
саме прослуховувати мобільний телефон, сервіси, такі як 
WhatsApp, а також результати пошукових запитів особи в Інтерне-
ті у разі небезпеки. Також поліцейські повинні використовувати 
постійно включені нагрудні відеореєстратори, тобто здійснювати 
попередній запис, так званий «pre-recording», який не можна буде 
використовувати лише у приватному житлі особи. Крім відеореєс-
траторів, поліцейські отримали правову підставу використовува-
ти дрони для визначення місця знаходження особи, сигналу мобі-
льного телефону чи розшуку особи. Дані новели законодавства 
свідчать про те, що застосування поліцейськими превентивних 
заходів взаємопов’язано із необхідністю врахування технічного 
прогресу та сучасних технологій. Основна проблема, яка при цьому 
існує, полягає у забезпеченні дотримання прав людини, зокрема 
недопущення втручання у сферу особистого життя у результаті 
застосування даних технічних новел. 

Розвиток технічного прогресу, міжнародного тероризму та 
екстремізму обумовлює необхідність використання нових техно-
логій та розширення превентивних заходів, що можна спостеріга-
ти на прикладі законодавства Німеччини. Однак з метою попере-
дження порушень прав людини застосування поліцейськими пре-
вентивних заходів повинно здійснюватись виключно на підставі 
та у межах, визначених законом. 

                                                 
1 Регламент Європейського парламенту і Ради (ЄС) про захист 

фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний 
рух таких даних 2016/679 від 27 квітня 2016. URL: 
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/es-2016679.pdf 
(дата звернення 19.10.2018). 

2 Gesetz zur Neuordnung des bayerischen Polizeirechts vom 30.01.2018. URL: 
https://www.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP17/Drucksachen/B
asisdrucksachen/0000013000/0000013038.pdf (дата звернення 19.10.2018). 




