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КЛАСИФІКАЦІЯ МЕЖ АДМІНІСТРАТИВНОГО РОЗСУДУ  
В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

В сучасних умовах стрімкої правотворчої діяльності на перший план 
виходить проблема підвищення рівня захисту прав та свобод громадян. Пра-
возастосувальна діяльність органів Національної поліції часто пов’язана з ви-
рішенням питань, які торкають дану сферу. Особливим різновидом правоза-
стосувальної діяльності є адміністративний розсуд, який визначається як один 
з ефективних правових інструментів в арсеналі працівника поліції для вико-
нання покладених на нього завдань. Разом з тим, свобода вибору варіантів 
рішень створює реальні передумови для зловживання зазначеною діяльністю. 
Зрозуміло, що адміністративний розсуд в діяльності поліції не повинен носи-
ти довільний характер і цілком залежати від суб’єкта, який його застосовує. В 
зв’язку з цим особливу значущість набуває проблема правового обмеження 
адміністративного розсуду працівника поліції.  

Враховуючи роль і значення правових меж розсуду в правоохоронній 
діяльності, дане явище може бути класифіковано за наступними підставами: 
по галузях права, залежно від функціональної ознаки, за ознакою формальної 
закріпленості, за джерелом закріплення, по кількості альтернатив, за спосо-
бом закріплення, залежно від стадій правозастосувального процесу і за ступе-
нем визначеності. 

Виходячи з цього, межі адміністративного розсуду можна класифікува-
ти по галузевій приналежності на межі в адміністративному, цивільному, 
кримінальному і інших галузях права. При цьому особливості кожного виду 
багато в чому визначаються специфікою предмету і методу конкретної галузі 
права. 

Також підставою класифікації меж адміністративного розсуду може ви-
ступати ознака формальної закріпленості. За даною підставою ми виділяємо, 
по-перше, формально закріплені межі. До даного виду слід відносити такі 
межі розсуду, зміст яких повністю розкривається в нормативно-правовому 
або інтерпретаційному акті.  
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Наступною класифікацією меж адміністративного розсуду є розподіл за 
джерелом закріплення. За даною підставою необхідно розподіляти межі роз-
суду, закріплені в нормативно-правових і в інтерпретаційних актах. Вважає-
мо, слід повністю згодитися з тим, що суб’єкт правозастосування в своїй дія-
льності, перш за все, зобов’язаний керуватися приписами закону. Проте, в пи-
танні конкретизації меж адміністративного розсуду в діяльності поліції не 
останню роль займають інтерпретаційні акти. 

Наступною підставою розподілу меж адміністративного розсуду є кіль-
кість доступних суб’єкту альтернатив. Якщо суб’єкт правозастосування воло-
діє можливістю вибирати тільки з двох варіантів поведінки, слід говорити про 
«вузькі» межі розсуду. У разі, коли за ним закріплено право вибору з безлічі 
законних альтернатив мають місце «широкі» межі. Зона законних варіантів 
може бути вузькою, коли поліцейський може вибирати лише між двома за-
конними альтернативами.  

Підводячи підсумки, можна визначити, що межі адміністративного розсу-
ду можна класифікувати за наступними підставами: за галузевою приналежністю; 
по функціональній ознаці; за ознакою формальної визначеності; в залежності 
від джерела закріплення; по кількості альтернатив; залежно від способу закріп-
лення; за ступенем визначеності (абсолютно-визначені, відносно-визначені). 
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ЩОДО ВІДЕОФІКСАЦІЇ ПОДІЙ ІНСПЕКТОРАМИ 
ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

Чинним законодавством закріплено, що поліція під час виконання по-
кладених на неї завдань, щодо попередження, виявлення чи безпосередньо 
фіксації правопорушення, охорони громадської безпеки та власності, забезпе-
чення безпеки осіб, а також забезпечення дотримання правил дорожнього ру-
ху може використовувати автоматичну фото- і відеотехніку, зокрема нагруд-
ну відеокамеру (мова йде про інспекторів патрульної поліції). Остання закрі-
плюється з правого боку на форменому одязі працівника патрульної поліції, у 
позиції, яка забезпечує ефективну та якісну відеозйомку  це фактично лише 
одне місце для розташування нагрудної відеокамери. Слід зауважити, що в 
законі України «Про Національну поліцію» взагалі відсутнє таке поняття як 
«формений одяг» (замість нього вживається поняття «однострій») тому, може 
виникнути логічне питання: куди саме (на однострій) кріпити відеокамеру 
поліцейському для фіксування подій об’єктивної дійсності? 


