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в інших громадських місцях, а також контроль за додержанням правил 
дорожнього руху в містах та провінції. Муніципальна поліція 
займається адміністративними правопорушеннями, оскільки більшість 
цих порушень покладається на місцеву владу. Це пов’язано з тим, що в 
кожній провінції, крім державного, діє також місцевий аналог закону 
про адміністративні правопорушення. 

Працівники муніципальної поліції патрулюють вулиці разом з 
державною поліцією, організовують охорону громадського порядку 
під час масових заходів, спостерігають за дотриманням правил 
дорожнього руху, допомагають співробітникам поліції в затриманні 
злочинців і нелегальних мігрантів; їх залучають у випадку екстрених 
викликів. 

Італійська муніципальна поліція має право брати з собою і 
використовувати зброю і спеціальні засоби під час патрулювання, але 
не всі підрозділи муніципальної поліції озброєні. Рішення, озброювати 
чи ні поліцію, приймає місцева влада. У великих містах і провінції 
муніципальна поліція, як правило, озброєна, в менших і більш спокійних 
районах тільки державна поліція оснащена вогнепальною зброєю. 

Науковий керівник Г. М. Сорокіна 
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ПОЛІЦІЯ АВСТРАЛІЇ 

Правоохоронні органи в Австралії складаються з трьох основних 
компонентів системи правосуддя країни, а також судів і виправних 
установ. Правоохоронці працюють на всіх трьох рівнях урядового 
федерального, державного, територіального та місцевого рівнів. 
Формально, головним правоохоронним органом є Австралійська 
федеральна поліція (АФП), яка має широкий мандат для забезпечення 
виконання кримінального законодавства Австралії та захисту своїх 
національних інтересів. Є також ряд інших відомств, які мають 
повноваження, присвячені певним напрямкам, таким як національна 
безпека (ААНБ), митниця та імміграція (АМІ), а також злочини білих 
комірців (АТА, АРСК, АСРП). Кожний підрозділ австралійських сил 
оборони (АСО) має свою власну військову поліцію, хоча існує також 
всеохоплююча слідча служба для більш складних розслідувань. 
Представники Австралійської федеральної поліції регулярно носять 
вогнепальну зброю. Під час виконання службових обов’язків більшість 
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службових ременів складається з пістолета, паралізуючого пістолету, 
дубинки, перцевого аерозолю, набору наручників, набору боєприпасів, 
рукавичок і двостороннього радіо. Місцеві органи влади мають власну 
меншу групу офіцерів – відомих як радники – для виконання місцевих 
законів, що стосуються виключно юрисдикцій окремих органів 
місцевого самоврядування. Радники, як правило, не мають повних 
повноважень з боку поліції (якщо вони не під присягою як спеціальні 
констеблі). Кожен штат Австралії має здатність призначати та 
підтримувати власні поліцейські сили, які відповідають за поліцейську 
діяльність на державному та місцевому рівнях. У деяких штатах органи 
місцевого самоврядування використовують посадових осіб, або 
рейнджерів, для виконання місцевих підзаконних актів або постанов, що 
стосуються таких питань, як паркування, володіння собаками, роздрібний 
продаж, забруднення або використання води. Ці працівники органів 
місцевого самоврядування не вважаються поліцейськими, оскільки вони, 
як правило, мають право видавати штрафи і не мають таких 
повноважень, як державна поліція. Вони можуть розраховувати на 
призначення як спеціальні констеблі, чи законодавчу силу для своїх 
повноважень. Останні роки, штати та території повернули 
відповідальність за стягнення судом накладених штрафів своїм шерифам. 
На практиці поліція часто виконує функції шерифів і судових 
приставів у сільських та більш малонаселених районах Австралії.  

Таким чином, ми бачимо, що Австралія має іншу процедуру в 
організації роботи правоохоронців. Кожен район управляє 
громадським контролем індивідуально відповідно до їх потреб та 
проблем. Ідея використання різних послуг для кожної держави, 
здається, є ефективною, якщо є необхідність додаткового дотримання 
порядку. Щось подібне можна організувати в регіонах нашої країни, 
які отримують спеціальний режим. 

Науковий керівник Т. В. Потєхін 
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ПОЛІЦЕЙСЬКЕ ПАТРУЛЮВАННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
ЗЛОЧИННОСТІ 

Традиційно патрулювання вважається основою поліції, оскільки в 
патрулювання призначається найбільший відсоток працівників поліції. 
У Сполучених Штатах 68 % працівників поліції призначаються в 




