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ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗАХОДІВ 

ПРИМУСУ 

В роботі досліджуються питання правової регламентації застосування поліцейських 

заходів примусу. Визначаються способи вдосконалення положень закону України «Про 

Національну поліцію». 
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2 липня 2015 року було прийнято ВРУ  Закон України «Про Національну поліцію» 

(далі ЗУ). У ст. 2 ЗУ визначено завдання поліції, а саме зазначено, що завданнями поліції є 

надання поліцейських послуг, зокрема, у сферах: 1) забезпечення публічної безпеки і 

порядку; 2) охорони прав і свобод людини,  інтересів суспільства і держави; 3) протидії 

злочинності. Виконання цих завдань можливе за умови достатніх повноважень, для 

забезпечення яких в ЗУ, серед інших, передбачені також поліцейські заходи примусу. 

Зважаючи на наслідки, виникає потреба з‘ясування питання відповідності формулювань 

норм, в яких передбачено підстави та умови застосування поліцейських заходів примусу, 

їх узгодженості між собою та з іншими нормами ЗУ. 

У ч. 1 ст. 42 ЗУ зазначено, що поліція під час виконання повноважень, визначених 

цим Законом, уповноважена застосовувати такі заходи примусу: 1) фізичний вплив (сила); 

2) застосування спеціальних засобів; 3) застосування вогнепальної зброї. В ст. 23 

«Основні повноваження поліції» право на поліцейські заходи примусу взагалі не 

згадується. Зазначимо, що в ч. 1 ст. 44 ЗУ вказується, що поліцейський може 

застосовувати фізичну силу, в ч. 2 ст. 45 ЗУ – що поліцейський уповноважений 

застосовувати спеціальні засоби тільки у разі, якщо він пройшов відповідну спеціальну 

підготовку, в ч. 2 ст. 46 ЗУ – що поліцейський уповноважений на зберігання, носіння 

вогнепальної зброї, а також на її застосування і використання лише за умови що він 

пройшов відповідну спеціальну підготовку. Однак про право на застосування 

поліцейських заходів примусу має бути зазначено саме серед основних повноважень 

поліції. Отже,  в ЗУ «Про національну поліцію» серед основних повноважень поліції має 

бути і вказівка на право застосовувати поліцейські заходи примусу. [1]. 

 В п. 5 ч. 4 ст. 46 ЗУ поліцейському надано право застосовувати вогнепальну зброю 

для затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого 

злочину і яка намагається втекти. Але чи доцільно за будь-яких умов застосовувати 

вогнепальну зброю для затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого або 

особливо тяжкого злочину і яка намагається втекти? Якщо така особа відома 
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поліцейському, її можна затримати в інший час, без застосування вогнепальної зброї. 

Потрібно розуміти, що застосування вогнепальної зброї буде  доцільним у випадках не 

лише вчинення тяжкого або особливо тяжкого зло-чину, але  й обов‘язково 

насильницького чи корисливо-насильницького характеру, за умови, що така особа 

намагається втекти.  

 Також, законом передбачено заборону поліцейському застосування фізичної сили, 

спеціальних засобів і вогнепальної зброї до жінок з явними ознаками вагітності, 

малолітніх осіб, осіб з явними ознаками обмежених можливостей або старості, крім 

випадків учинення ними збройного чи групового нападу, учинення збройного опору 

поліцейському, що загрожує життю і здоров‘ю інших осіб або поліцейських, якщо відбити 

такий напад або опір іншими способами і засобами неможливо (ч. 5 ст. 43 ЗУ). Конкретні 

випадки незастосування вогнепальної зброї чітко визначені  щодо таких категорій осіб: 

жінок з явними ознаками вагітності, осіб з явними ознаками обмежених можливостей або 

старості. Незастосування вогнепальної зброї щодо малолітніх по своїй суті  повинна бути, 

але потрібно визначити законом характерні ознаки, за якими поліцейський  вирішить, що 

перед ним малолітня особа. [1, 2]. 

З приводу поліцейських заходів, то згідно ч. 3 ст. 29 ЗУ обраний поліцейський захід 

є законним, якщо він передбачений законом. Поліцейському заборонено застосовувати 

будь-які інші заходи, ніж визначені законами України. Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 42 ЗУ, 

органи поліції  під час виконання своїх повноважень, визначених цим Законом, 

уповноважена застосовувати вогнепальну зброю. В ч. 3 ст. 46 ЗУ зазначено, що порядок 

зберігання і носіння вогнепальної зброї, що знаходиться в розпорядженні поліцейського, 

перелік вогнепальної зброї та боєприпасів, що використовуються в діяльності поліції, та 

норми їх належності визначаються Міністром внутрішніх справ України. Відповідно ч. 8 

ст. 70 ЗУ, на період відсторонення від виконання службових обов‘язків (посади) у 

поліцейського вилучається службове посвідчення, спеціальний нагрудний знак і табельна 

вогнепальна зброя. Як висновок, в  ЗУ  «Про Національну поліцію» говориться  про 

«вогнепальну зброю» і про «табельну вогнепальну зброю». Тому дані терміни, на мій 

погляд, потрібно узгодити  між собою, а також вирішити питання – чи має право 

поліцейський застосовувати не табельну вогнепальну зброю коли не перебуває 

безпосередньо на службі, і за яких підстав та умов. Дане  питання є досить  важливим при 

протидії злочинності. 

Право поліції на застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів, фізичної 

сили повинно визнаватись законним, необхідним, пропорційним та ефективним, коли 

воно грунтується виключно на положеннях Закону України «Про Національну поліцію». 

Зазначені вище положення закону, що стосуються регламентації поліцейських заходів 

примусу, потребують детального перегляду та переопрацювання. Це, у свою чергу,  

сприятиме гарантуванню прав та свобод людини, безпечній поліцейськїй діяльності, 

забезпеченню громадської безпеки та порядку. 
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РОМАНЮК Н. М. ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПОЛИЦЕЙСКИХ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ 

В работе исследуются вопросы правовой регламентации применения полицейских мер 

принуждения. Определяются способы совершенствования положений закона Украины «О 

Национальную полицию». 

Ключевые слова: полицейские меры принуждения, огнестрельное оружие, специальные 

средства. 

РОМАНЮК Н. М. LEGAL REGULATION OF THE USE OF POLICE COERCIVE 

MEASURES 

This paper investigates the problems of legal regulation of the use of police coercive measures. 

Identifies ways to improve the provisions of the law of Ukraine "On the National police." 

Keywords: police enforcement, firearms, special means. 
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ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

Стаття присвячена розгляду основних напрямів реформування органів внутрішніх справ, 

аналізу шляхів вирішення проблемних питань, що можуть виникнути в процесі реалізації 

реформи. Розглянуто можливості запозичення Україною зарубіжного досвіду з 

урахуванням національних особливостей країни. 

Ключові слова: напрями реформування, проблемні питання, аналіз, Національна поліція.  

 

Вступ. Кожний Міністр внутрішніх справ України анонсує про необхідність 

проведення тих чи інших заходів щодо реформування відомства. 

Але лише у 2015 році Міністерство у притул підійшло до проведення реформ, які 

давно вже назріли. Наразі ми спостерігаємо за початком кардинальних змін у відомстві, 

проте не завжди вони відбуваються у рамках правового поля. 

Черговий етап реформування МВС України офіційно розпочався із створення у 

квітні 2014 році Експертної ради з питань дотримання прав людини та реформування 

органів внутрішніх справ. Ініціатива належала новому керівництву Міністерства на чолі з 


