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повинні знати, що вони також використовують швидкі не маркіровані 
транспортні засоби з відеокамерами (спереду і ззаду), щоб ловити 
рейдерів або інших порушників руху. (Незважаючи на легенду, багато 
ділянок шосе мають межі швидкості!) Кілька штатів не мають поліції 
на шосе і залишають цю відповідальність звичайній ДАІ. 

Водна поліція. (WSP або WaPo) Всі державні поліцейські 
установи в Німеччині, за винятком Тюрінгії, мають підрозділ водної 
поліції (поліцейська служба), яка патрулює річки, берегові лінії і 
великі озера в межах держави. У прибережних регіонах вздовж 
Балтійського та Північного морів, Федеральна поліція іноді діє як 
берегова охорона США, патрулюючи прибережні води.  

Науковий керівник Т. М. Кальченко 
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ІТАЛІЯ: ПІДТРИМКА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 

У чому різниця між італійською поліцією та карабінерами? 
Державна поліція і карабінери відрізняються як своєю історією, так і 
організацією та функціями. Поліція є цивільним підрозділом, яка 
підпорядкована Міністерству внутрішніх справ, а карабінери – 
військова структура Міністерства оборони, яка не тільки виконує 
цивільні (поліцейські) обов’язки, але й може здійснювати операції за 
кордоном разом з регулярною армією. Корпус карабінерів має загальні 
повноваження та виконує відповідні обов’язки щодо забезпечення 
громадського порядку та безпеки. Керування діями корпусу карабінерів 
під час заходів з підтримки громадського порядку та безпеки в країні 
(наприклад, організація поліцейських патрулів) здійснюється 
Міністерством внутрішніх справ. 

Спектр завдань поліції дуже широкий: від попередження 
злочинності до патрулювання, від моніторингу безпеки громадян під час 
всіх видів масових заходів (спорт, музика, політика тощо) до охорони 
в’язниць. У зв’язку з цим були сформовані різні види поліцейських 
служб з конкретними завданнями та спеціальним професійним 
навчанням. До них відносяться поліція виправних установ, поштова 
поліція, дорожня поліція, залізнична поліція та муніципальна поліція. 

Муніципальна поліція виконує всі важливі поліцейські функції в 
італійських містах. Її основним завданням є патрулювання на вулиці та 
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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 




